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Świąteczne iluminacje
Wiele miast w Polsce, z okazji Bożego Narodzenia, prześciga się w przyozdabianiu swojej przestrzeni w świąteczne 
motywy. Krawędzie budynków są zaakcentowane złocistymi lampkami, na rynkach pojawiają się szopki i wielkie, cu-
downie przyozdobione choinki. Wejherowo jest niewątpliwie jednym z takich miejsc.
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OGŁOSZENIE

   Burmistrz Miasta Redy
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Pucka 9 

Stanowisko  informatyka
1.Podstawowe wymagania:
1/ obywatelstwo polskie,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,
3/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/ nieposzlakowana opinia,
6/ wykształcenie wyższe  lub średnie o specjalności umożliwiającej 
wykonywanie zadań na stanowisku informatyka, 
7/ co najmniej 2 letni staż pracy, gdy osoba posiada tylko wykształcenie 
średnie,
8/ doświadczenie i umiejętności w administrowaniu serwerami Windows 2000 
i  SQL,
9/ dobra znajomość środowiska NET Ware,
10/ znajomość zagadnień związanych z budową serwisów internetowych,
11/ odpowiedzialność,  samodzielność, komunikatywność, obowiązkowość, 
umiejętność pracy w zespole,
2. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:
1/ administrowanie komputerami i siecią komputerową,
2/ usuwanie w miarę możliwości awarii sieci i urządzeń komputerowych oraz w 
zakresie oprogramowania  komputerowego,
3/ wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji,
4/ instruowanie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputerów i 
zainstalowanego oprogramowania,
5/ wykonywanie czynności związanych z bieżącym umieszczaniem i 
aktualizacją informacji na stronie internetowej miasta Redy i Biuletynie 
Informacji Publicznej,
6/ dokonywanie zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego według 
potrzeb,
7/ realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem 
funkcjonowania Urzędu i obsługi interesantów.
4. Wymagane dokumenty:
1/ życiorys (CV),
2/ list motywacyjny,
3/ kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia,
4/ kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6/ kwestionariusz osobowy,
7/ kserokopia dokumentu tożsamości,
8/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystaniu z pełni 
praw publicznych,
9/ oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10/ inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i 
dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów 
stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,
11/ referencje (na żądanie).
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę to 12 styczeń 2009 r.
Umowa o pracę będzie zawarta na czas określony 1 roku.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Urzędzie z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz wykonywaniem innych prac zarobkowych.
 Wymagane dokumenty takie jak list motywacyjny, życiorys (CV), 
powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 
22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1593 z późniejszymi zmianami).
 Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Konkurs na stanowisko informatyka” należy składać do dnia 
7 stycznia 2009 r.  na adres: Urząd Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 
Reda, sekretariat – pokój nr 23.
 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym 
terminie nie będą rozpatrywane.
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta Redy oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie.

  Burmistrz Miasta Redy
                                                                            mgr inż. Krzysztof Krzemiński

                                                              

Od wielu lat ten punkt usta-
wy o samorządzie gminnym 
jest w Wejherowie traktowa-
ny po macoszemu. Promocja 
miasta, kultura, zieleń miej-
ska są w budżecie zdecydo-
wanie ważniejsze niż zdro-
wie. 30 tysięcy zł na dotacje 
dla organizacji pozarządo-
wych oraz około 300 tysię-
cy zł przekazywanych szpi-
talom na inwestycje, jako 
zwrot zapłaconego podatku 
od nieruchomości, to jedyne 
pozycje w budżecie.
Przy budżecie około 115 mln 
zł to bardzo mało. Większość 
samorządów przeznacza 
znaczny procent swojego 
budżetu na promocję zdro-
wia i programy profi laktycz-
ne. Znaczącym wydatkiem 
jest również utrzymywanie 
i remontowanie budynków 
oraz inwestycje w sprzęt w 
miejskich przychodniach. 
W Wejherowie na te cele od 
wielu lat nie przeznacza się 
żadnych pieniędzy. W bu-
dżecie miasta na rok 2009 
komisja zdrowia prosiła o 
zarezerwowanie  300 tysię-
cy zł na szczepienia zapo-
biegające dwóm groźnym 
chorobom: inwazyjnej cho-
robie pneumokokowej (sep-
sa i zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych) oraz ra-
kowi szyjki macicy. Są to 
szczepienia zalecane. Czyli 
szczepienia znajdujące się 
w kalendarzu szczepień, ale 
nie fi nansowane ze środków 
znajdujących się w budżecie 
ministra zdrowia. Komisja 
zdrowia chciała wprowadzić 
wieloletni plan tych szcze-
pień obejmujący dziew-
czynki z drugiej lub trzeciej 
klasy gimnazjum (szczepie-
nia przeciw ludzkiemu wi-
rusowi brodawczaka) oraz 
u dzieci przedszkolnych w 
wieku 2-5 lat (przeciw pneu-
mokokom). 
Niestety suma 300 tysięcy 

zł nie została uwzględniona 
w projekcie budżetu przez 
prezydenta Wejherowa oraz 
nie została zaakceptowana 
przez radnych „Wolę Wej-
herowo” na sesji budżeto-
wej. Próba zmniejszenia 
kosztów szczepień poprzez 
deklarację, że koszty szcze-
pienia pokryje NZOZ „Me-
dycyna Rodzinna” spotkały 
się z zarzutami prezyden-
ta Kozłowskiego o prywa-
tę i chęć zysku. Zarzuty te 
były chybione i wyjątkowo 
podłe. 
Argumenty prezyden-
ta Krzysztofa Hildebranta, 
że pieniądze trafi ą nie tyl-
ko do biednych, ale i boga-
tych zostawiam bez komen-
tarza. Akcja radnego Jaro-
sza z wręczeniem radnym 
artykułu z popularnej gaze-
ty, podważającej celowość 
szczepień, była szczytem 
niekompetencji i wyjątkowo 
szkodliwa. Postanowiłem 
napisać cykl artykułów o 
szczepieniach w następnych 
wydaniach gazety. Chcę to 
przedstawić w formie pro-
stej i przystępnej. Jednocze-
śnie zachęcam mieszkańców 
Wejherowa do dyskusji. Ga-
zeta, internet, komisja zdro-
wia, radni miasta Wejhero-
wa czekają na głosy miesz-
kańców. Pierwsze prowoku-
jące pytanie: 
- Co jest ważniejsze, albo 
co wolą mieszkańcy nasze-
go miasta; gablotę z koń-
mi za kilkaset tysięcy zł, 
ciągłe zwiększanie wydat-
ków na zieleń miast czy in-
westycje w zdrowie miesz-
kańców? 

Mirosław Ruciński
radny PO, przewidniczą-

cy komisji zdrowia, sportu i 
rekreacji, radny miasta Wej-
herowa, pediatra, lekarz ro-

dzinny, kierownik 
i współwłaściciel NZOZ

 „Medycyna rodzinna” 

Konie, czołg 
czy zdrowie? 
Art. 7 Zaspokajanie zbiorowych przetrzeb 
wspólnoty należy do zadań własnych gmi-
ny. W szczególności zadania własne obej-
mują sprawy: 5) ochrony zdrowia (ustawa z 
dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym 
z późniejszymi zmianami). 

Pasażerka renault ma 
poważne obrażenia. - 43-let-
ni kierowca renault jadąc K6 
w kierunku Redy przejechał 
na czerwonym świetle i nie 
udzielił pierwszeństwa prze-
jazdu audi - opowiada mł. 
asp. Anetta Potrykus z wejhe-
rowskiej policji. - W efekcie, 

gdy kierowca audi zakręcał 
właśnie w lewo z drogi K6 
na ulicę Sienkiewicza, re-
nault uderzył w jego bok. 
Jedna z pasażerek ma urazy 
głowy i kręgosłupa. Do sz-
pitala trafi ła też trójka dzie-
ci, która jechała w feralnych 
samochodach.             (TM)

Wypadek na skrzyżowaniu
W Wejherowie na skrzyżowaniu Ofi ar Piaśnicy z 
drogą K6 renault safrane przejechał na czerwonym 
świetle i uderzył w bok audi a6.

Stało się to wśrodku dnia, 
po godzinie 11. rano. 
54-letni redzianin wyszedł 
właśnie ze sklepu, gdy 
ktoś zaatakował go z tyłu. 
Sprawca zacisnął rękę na 
jego szyi i tak zaciągnął go 
do piwnicy budynku przy 
sklepie. Tam - jednocześnie 
go trzymając - przeszukał 
jego spodnie i wyjął portfel. 
W tym momencie 54-latek 

zdołał się wyswobodzić i 
uciec. Gdy powiadomie-
ni o zdarzeniu policjanci 
pojechali na miejsce w pi-
wnicy nikogo już nie było. 
Ale 29-latka znaleźli w 
domu. Początkowo do nic-
zego się nie przyznawał, ale 
gdy odnalazły się zrabow-
ane rzeczy, zmienił zdanie. 
Sprawca trafi ł do aresztu.

(TM) 

Rozbój w biały dzień
W Redzie 29-latek zaatakował innego męż-
czyznę, zaciągnął go siłą do piwnicy i tam 
ukradł portfel, pieniądze oraz... zakupy, które 
54-latek miał przy sobie. 
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 - Niektóre zwierzęta nie 
boją się wystrzałów, ale 
inne nie lubią zostawać 
same - mówi Aneta Biały z 
Przychodni Weterynaryjnej 
w Bolszewie. - Do każdego 
zwierzaka należy podejść 
indywidualnie - zastrzega. 
Naszemu pupilowi może-
my kupić środki na bazie 
ziół, które powodują sytość 
i przez to zwierzęta są spo-
kojniejsze. - Środki zioło-
we można podać samemu, 
ale tabletki można wziąć 
również od lekarza. Podaje 
się je pół godziny albo go-
dzinę “przed”. Jeśli pies boi 
się wystrzałów i ma nerwi-
cę to się uspokoi - dodaje 

Aneta Biały. 
Osób zgłaszających się do 
weterynarza przed sylwe-
strem i korzystających z ta-
kich prepararów jest coraz 
więcej. - Ludzie wychodzą 
z domu, a pies zostaje sam, 
więc żeby mu jakoś ulżyć 
podaje się takie środki - 
stwierdza Aneta Bały. 
Jeśli nasz zwierzak nie 
lubi ciemności to wy-
chodząc na zabawę 
sylwestrową może-
my zostawić mu za-
palone światło, ale 
jeśli strzały pe-
tard będą dla nie-
go bardzo dużym 
stresem, to zwie-

rzęciu nie sprawi większej 
różnicy, czy jest zapalone, 
czy zgaszone. Ostatecz-
nie możemy zabrać psa na 

wieś, gdzie bę-
dzie spokoj-

niej.  (TM) 

Sylwester
w powiecie 
Część miast i gmin powiatu 
wejherowskiego organizuje 
sylwestra dla mieszkańców. 
Szczegóły przedstawiamy 
po-niżej. 

Wejherowo w parku 

Zabawa - organizowana 
przez Wejherowskie Cen-
trum Kultury - rozpocznie się 
w Parku Miejskim o godz. 
23. Do północy toczyć się 
będzie przy muzyce dj’a, a 
po noworocznych życzeniach 
prezydenta dla mieszkańców 
nastąpi pokaz ogni sztuc-
znych. Później zabawa 
potrwa do godziny 1.

Rumia na stadionie 

Podobnie w Rumi dyskoteka 
rozpocznie się o 23. Na-
jnowsze hity - na Miejskim 
Stadionie przy ulicy Mickie-
wicza - będzie prezentować 
Maciej Józefowicz. 
Oczywiście o północy będą 
fajerwerki, szampan i tort. 
Pół godziny po północy roz-
pocznie się, przygotowana na 
półtorej godziny, druga część 
dyskoteki. 

Reda przed szkołą 

Reda zaprasza na plac przed 
Gimnazjum nr 1 (przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych) 
na ulicy Łąkowej. Start o 23. 
Impreza potrwa do 2. w nocy. 
O północy obowiązkowe fa-
jerwerki i życzenia. 

Gniewino w oku 

W Gniewinie GOTiS zaprasza 
do kompleksu Kaszubskie 
Oko. Przy wieży widokowej 
zabawa rozpocznie się już o 
21.30. W programie znalazły 
się konkursy, muzyka dj’a, 
gorąca zupa, a także grzaniec 
i ognisko. Wstęp jest wolny. 

Linia na placu 

Z kolei gmina Linia zaprasza 
o 23.30 na plac ks. Bazylego. 
O północy władze gminy 
złożą życzenia. Zabawa “pod 
chmurką” potrwa do 1. 

(TM) 

Ostrożnie z fajerwerkami
Nadchodzi Nowy Rok. Będziemy go witać na balach, w restauracjach, 
w mieszkaniach oraz na wolnym powietrzu. Powitaniu nowego roku 
zawsze towarzyszą fajerwerki. Urządzane pokazy niestety kończą się 
czasami przykrymi wypadkami. Co zrobić, żeby ich uniknąć? 
Materiały pirotechniczne to są po prostu materiały wybuchowe o dużej 
temperaturze palenia i sporym polu rażenia w chwili wybuchu. Należy 
pamiętać, że osoby odpalające środki pirotechniczne, biorą na siebie 
odpowiedzialność za szkody, jakie te środki mogą wyrządzić. Niewła-
ściwe obchodzenie się z fajerwerkami, a w szczególności wyrządzenie 
szkód, naraża na odpowiedzialność z art. 83 kodeksu wykroczeń i moż-
liwość otrzymania mandatu karnego nawet do 500 zł lub narażenia się 
na odpowiedzialność przed sądem grodzkim.

Kto nie lubi 
Nowego Roku?

CO Z NASZY-
MI PUPILAMI W 
SYLWESTRO-
WĄ NOC? HUK 
FAJERWERKÓW 
MOŻE JE BARDZO 
WYSTRASZYĆ. 
WSZYSTKO ZA-
LEŻY OD TEGO, 
GDZIE MIESZKA-
MY, I CZY NASZE 
ZWIERZE JEST 
PRZYZWYCZA-
JONE DO HUKÓW 
I HAŁASU. JEŚLI 
PSY SĄ NERWO-
WE, NIE LUBIĄ 
HUKÓW TO MOŻ-
NA POMYŚLEĆ 
O ŚRODKACH 
USPOKAJAJĄ-
CYCH.

Wojewoda pomorski prze-
kazał pieniądze na kilkana-
ście nowych ambulansów. 
Jeden z nich trafi  do wej-
herowskiego szpitala. - Je-
steśmy już po procedurze 
przetargowej, bo warun-
kiem było to, żeby wszyst-
ko zostało „załatwione” do 
końca grudnia tego roku - 
mówi Bożena Czepułkow-
ska, lekarz naczelny Szpita-
la Specjalistycznego w Wej-
herowie. - Nowa karetka 
będzie w pełni wyposażo-
na. Ma wszystko to, co jest 
potrzebne karetce reanima-
cyjnej, włącznie z wysokiej 
klasy respiratorem i nowo-
czesnymi noszami.  
Nowa karetka będzie jeź-

dzić jako „R-ka”, a obecna 
„R-ka” zostanie przemia-
nowana na karetę wypad-
kową. - Załatwiamy jeszcze 
ostatnie sprawy związane z 
jej wyposażeniem - dodaje 
Mirosław Klause, zastępca 
dyrektora ds. ekspolatacyj-
nych. 
Wszystkie karetki zaku-
pione z pieniędzy przeka-
zanych przez wojewódz-
two mają mieć m.in. respi-
rator, ssaki i defi brylator z 
możliwością teletransmisji 
danych. Wojewoda pomor-
ski przekazał na nie 9 mln 
zł. Pieniądze pochodziły ze 
środków, które zostały pod 
koniec roku w budżecie. 

(TM) 

450 tysięcy na drodze 
Tyle warta jest nowa karetka, która już niebawem 
będzie jeździć po wejherowskich drogach. 



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

Biuro Obsługi 
Interesantów:
tel. 0-58 572-95-50

Sekretariat:
tel. 0-58 572-94-00
fax. 0-58 572-94-02

Biuro Rady Powiatu:
tel. 0-58 572-94-23

Wydział Organizacyjny:
tel. 0-58 572-94-16

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego:
tel. 0-58 572-94-43
fax. 058 572-94-41

Wydział Finansowy:
tel. 0-58 572-94-30

Wydział Rozwoju 
i Programów 
Europejskich:
tel. 0-58 572-94-51

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych:
tel. 0-58 572-94-85

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów:
tel. 0-58 572-95-30 (do 36)

Prawa jazdy:
tel. 0-58 572-95-24,25,28

Wydział Architektury
i Budownictwa:
tel. 0-58 572-94-47
fax. 0-58 572-95-02

Wydział Geodezji:
tel. 0-58 572-94-61
fax. 0-58 572-94-62

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami:
tel. 0-58 572-94-75

Wydział Środowiska:
tel. 0-58 572-95-43

Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie,  ul. 3 Maja 4                                                                                              
Wydział Edukacji, pokój nr 140
tel. 058 572 94 07/08, fax: 058 572 94 09

Bieżący serwis informacyjno-promocyjny Projektu:
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl

Pozostałe ogłoszenia, informacje o zamówieniach publicznych, 
programach i funduszach powiatowych, wyniki postępowań 

przetargowych, protokoły pokontrolne, sprawozdania oraz inne 
informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

Czytaj o projekcie
Zapraszamy do odwiedzenia stro-
ny internetowej projektu realizo-
wanego przez powiat wejherow-
ski, a dotyczącego budowy wie-
lofunkcyjnych boisk sportowych 
przy szkołach prowadzonych 
przez samorząd powiatowy. Bo-
iska te sukcesywnie oddawane są 
do użytku dla uczniów szkół oraz 

lokalnej społeczności. Wartość 
projektu wyniosła prawie 7 mln 
zł, z czego 85% tych środków 
powiat pozyskał z zewnątrz, tj. z 
Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarcze-
go. Adres strony: www.projekt-
eog. powiat.wejherowo.pl                                             

Jacek Gafka
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Fundacja Ośrodka KARTA „Straty osobowe i ofi ary represji pod oku-
pacją niemiecką” zbiera informacje na temat osób poszkodowanych 
podczas II Wojny Światowej. Osoby zainteresowane udzieleniem in-
formacji zapraszamy na stronę www.straty.pl                                (SP)

Okupacja niemiecka

Radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz
wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2009 Roku

życzą

             Przewodniczący                                                         
 Rady Powiatu Wejherowskiego                                      Starosta Wejherowski
         Wiesław Szczygieł                                     Józef Reszke                                         

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie informuje, iż w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia br. 
skróceniu ulegną godziny przyjmowania petentów w tym Wydziale. W Wigilię i Sylwestra Wydział będzie czynny 
od godz.8:00 do godz. 15:00, a nie jak zazwyczaj do 17:30.                                                                               (SP)

Wydział Komunikacji krócej czynny w Wigilię i Sylwestra

Nawiązując do ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 2007 r. o ujawnieniu w księgach 
wieczystych prawa własności Skarbu 
Państwa i jednostek samorządu tery-
torialnego (Dz.U.Nr 191, poz. 1365, 
ze zm.) Starosta Wejherowski in-
formuje właścicieli nieruchomości 
położonych w granicach admini-
stracyjnych powiatu wejherow-
skiego o potrzebie sprawdzenia 
zgodności ksiąg wieczystych z rze-
czywistym stanem prawnym.
W celu udzielenia mieszkańcom po-
mocy w zakresie informacji o rodza-
ju i sposobie działań niezbędnych do 
uzyskania tytułu prawnego do zajmo-
wanych nieruchomości i ujawnienia 
swoich praw w księdze wieczystej, 
utworzono punkt informacyjno-kon-
sultacyjny.
Punkt informacyjno-konsultacyjny 
ma siedzibę w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 
Maja 4, pokój 215, II piętro, czynny 
jest w godzinach:
- poniedziałek 900- 1530 
- od wtorku do piątku 800- 1400. 
Telefon kontaktowy: 058 572 94 66.
Szczegółowy zakres informacji nie-
zbędnych do ustalenia zgodności 
ksiąg wieczystych z rzeczywistym 
stanem prawnym.
1. Siedziba Wydziału Ksiąg Wieczy-
stych dla powiatu wejherowskiego:
Sąd Rejonowy w Wejherowie, 
ul. Sobieskiego 239    (tel. 058/ 
672-91-20).
Znajduje się tam również Ekspozytu-
ra Centralnej Informacji Ksiąg Wie-
czystych.
2. Rodzaj dokumentów, które mogą 

potwierdzać rzeczywisty stan praw-
ny nieruchomości 
- akt nadania,  
- akt notarialny, 
- akt własności ziemi,                    
- postanowienie spadkowe,                     
- ostateczna decyzja administracyj-
na, stanowiąca podstawę wpisu w 
księdze wieczystej,
- postanowienie o uwłaszczeniu,
- postanowienie o zasiedzeniu,
- orzeczenie sądu.
3. Zakres danych objętych działem II 
księgi wieczystej i zasad dostępu do 
tych danych w celu ich sprawdzenia
Dział II księgi wieczystej obejmuje 
wpisy dotyczące własności i użytko-
wania wieczystego.Księga wieczysta 
jest jawna. Każdy zainteresowany ma 
prawo przeglądać księgę  wieczystą.
Udając się do Wydziału Ksiąg Wie-
czystych celem zbadania księgi lub 
zamówienia jej odpisu, należy znać 
jej oznaczenie, tj. numer KW.
4. Działania, które mogą zostać pod-
jęte w przypadku, gdy dane ujawnio-
ne w dziale II księgi wieczystej nie 
są zgodne z rzeczywistym stanem 
prawnym nieruchomości
- złożenie w Wydziale Ksiąg Wie-
czystych wniosku o wpis prawa wła-
sności lub użytkowania wieczystego, 
dołączając stosowny dokument, np. 
spośród wymienionych w punkcie 2,
- przeprowadzenie postępowania 
spadkowego, jeżeli ujawniony w 
księdze wieczystej właściciel lub 
użytkownik wieczysty nie żyje,
- przeprowadzenie postępowania o 
zasiedzenie nieruchomości.    

(SP)

SKORZYSTAJ Z PUNKTU 
INFORMACYJNO- KONSULTACYJNEGO
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Panie Darku, jak pan 
wspomina święta Boże-
go Narodzenia z okresu 
dzieciństwa?

Pamiętam, jak tato choro-
wał na raka  i mówił, że na 
pewno po raz ostatni ubie-
ramy razem choinkę, a ja 
mówiłem „tato, na pewno 
nie”. Kochałem go bardzo. 
Prezenty jakie wtedy otrzy-
mywałem były różne. Raz 
otrzymałem kij hokejowy, a 
na łyżwach do dziś nie po-
trafi ę jeździć. Jakoś tak wy-
szło, że z każdym sportem 
daję sobie radę, a z łyżwa-
mi jakoś nie. Święta mojego 
dzieciństwa różniły się na-
wet pogodą. Wtedy nawet 
śnieg był na święta. Bardzo 
lubiłem, razem z kolegami, 
lepić igloo . Wtedy też była 
„walka” o mięso, o kiełbasę, 
o pomarańcze. Żeby przy-
gotować święta trzeba było 
się bardzo napracować. Nie 
ważne dziecko czy starszy, 
każdy miał swój wkład w 
przygotowaniu tych świąt. 
A dzisiaj to jest tak: cze-
ka się, człowiek się objada 
i święta mijają. Dzisiaj te 
święta o wiele szybciej mi-
jają, dzisiaj o wiele szyb-
sze jest życie. Czasami nie 
wiadomo kiedy ten czas tak 
szybko mija. Kiedyś ludzie 

Tygrys na święta
Z Dariuszem Michalczewskim rozmawia Jarosław Woliński

przeżywali święta bardziej 
duchowo, nawet na Paster-
kę szło więcej ludzi. Tam-
te czasy wspominam bar-
dzo miło.

Co jeszcze różni tam-
te święta od współcze-
snych?

My ludzie zrobiliśmy się 
bardziej zazdrośni, zawist-

ni  - nie ma tej serdeczno-
ści, przyjaźni. Naszą choro-
bą narodowa jest zazdrość. 
Chciałbym, aby te świę-
ta przyniosły nam zgodę i 
żeby ludzie wobec siebie 
byli bardziej przyjaźni.

Jakie tradycje zapa-
miętał pan z dzieciń-
stwa?

Zawsze było 12 potraw, o 
które w tamtych czasach 
było naprawdę trudno, 
wspólne śpiewanie kolęd i 
wspaniała, rodzinna atmos-
fera.

A jak wyglądały pań-
skie święta poza Pol-
ską?

Zawsze starałem się spę-
dzać święta w kraju z naj-
bliższymi. 

A jak spędzi pan tego-
roczne święta?

Razem z moją narzeczoną 
Basią, chociaż w tym roku 
sami nic nie przygotuje-
my bo naprawdę nie mamy 
czasu.

A jaką świąteczną po-
trawę sam pan by 
przygotował?

Tu byłby problem, do goto-
wania mam dwie lewe ręce, 
nawet wodę bym przypalił!

Czy Darek Michalczew-
ski to święty Mikołaj?

100 - procentowy. Ja i moja 
fundacja organizujemy wie-
le akcji, rozdajemy setki 

prezentów w postaci albu-
mów , rękawic bokserskich, 
koszulek, Jesteśmy funda-
torami wielu stypendiów. 
Tak się ułożyło moje życie, 
że mogę dzielić się swoim 
dorobkiem. Bycie świętym 
Mikołajem to wielka fraj-
da. Kocham dzieci, a one 

to widzą i lubią mnie. Sta-
ram się być świętym Mi-
kołajem nie tylko w świę-
ta, ale przez cały rok. Świę-
ta trwają parę dni a rok ma 
ich 365 i naprawdę czasami 
trzeba pomóc bez względu 
na to, czy są święta. Staram 
się być świętym Mikołajem 
nie tylko w świetle jupite-
rów, bo tak wypada. Sta-
ram się iść przez całe życie 
pomagając innym również  
wtedy, kiedy nikt tego nie 
widzi.

A tak na marginesie. 
Czy jeśli ktoś położyłby  
kilka milionów euro wy-
szedłby pan na ring?

Nawet jeśli byłoby to 30 
milionów euro nie zdecydo-
wałbym się na profesjonal-
ną walkę. Owszem mógł-
bym zrobić jakiś show, ale 
nie miało by to nic wspól-
nego ze sportem.

Zbliża się koniec roku,  
jakie plany na  nowy 
2009 rok?

Oj, jest trochę planów. 
Wam pierwszym mogę 
zdradzić, że wystąpię chy-
ba w show „Jak oni śpiewa-
ją”.  Nina Terentiew w koń-
cu przekonała mnie do tego 
pomysłu.

To może zaprosi pan 
do tego programu swo-
ich znajomych z zespołu 
Scorpions?

To jest jakiś pomysł, we-
zmę go pod uwagę.

Dziękuję za rozmowę i 
w imieniu redakcji życzę 
Wesołych Świąt oraz 
pomyślności w Nowym 
Roku.

„Kiedyś lu-
dzie przeży-

wali święta bar-
dziej duchowo, 
nawet na Pa-
sterkę szło wię-
cej ludzi.” 

To właśnie w taki sposób 
dzieci poznały polskie trady-
cje bożonarodzeniowe oraz 
doświadczyły wielu przeżyć 
i emocji, które na długo po-
zostaną w ich pamięci. Pod-
czas uroczystego posiłku nie 
zabrakło czerwonego barsz-
czu i potraw rybnych oraz 
domowych wypieków. Naj-
młodsi zaprezentowali się w 
krótkim programie artystycz-
nym, recytując wierszyki i 
śpiewając piosenki. Po zło-
żeniu życzeń i podzieleniu 
się opłatkiem, przedszkola-
ki wręczyły swoim rodzi-
com własnoręcznie zrobione 
ozdoby świąteczne. Miłym 
zaskoczeniem dla najmłod-
szych była wizyta święte-
go Mikołaja, który wszyst-
kich obdarował ogromnymi 
prezentami. Dziewczynki 
otrzymały lalki a chłopcy 
samochody. Warto dodać, że 
uroczystość udało się przy-
gotować dzięki ofi arności 
rodziców.                    (DD)

Najmłodsi przygotowują się do świąt
Miłośników książki przywi-
tała zastępczyni wójta gmi-
ny Bożena Szczypior. Na-
stępnie obejrzano insceniza-
cję na podstawie sztuki Ja-
romiry Labuddy pt. Klucz, 
w wykonaniu koła kaszub-
skiego przy Samorządowym 
Gimnazjum w Bolszewie, 
pod kierownictwem Henry-
ki Albeckiej i z scenografi ą 
Bożeny Reszke. Interesują-
cy referat wygłosił profesor 
Tadeusz Linkner.
- Praca pisarza dowodzi, 
jak wyobrażał sobie mito-
logię kaszubską a spisał po 
to, by dowieść, że mowa ka-
szubska z opisaniem bogów 
i duchów sobie doskonale 
poradzi – mówi prof. Tade-
usz Linkner. – Mitologiczna 
praca ma charakter słowni-
ka i mówi o dawnych wie-
rzeniach Słowian, Pomo-
rzan i Kaszubów.
Krótkie słowo o książce 

przedstawiała Jaromira La-
budda, a w międzyczasie 
kaszubski zespół regionalny 
Levino z Lęborka, pod kie-
runkiem Franciszka Oku-
nia, zaśpiewał kolędy ka-
szubskie. Uwieńczeniem 
spotkania było wręczenie 
statuetek Anioły Kultury 
2008 dla kabaretu Labud-
da z Tłuczewa, nauczyciel-
ki Bożeny Reszki i artysty 
Edwarda Jastrzębskiego. 
Natomiast statuetki Sowy 
Mądrości 2008 przyznano 
wójtowi Jerzemu Kepce i 
dyrektorowi szkoły Henry-
kowi Prandze. Wójt otrzy-
mał także certyfi kat przyja-
ciela książki, nadany przez 
marszałka województwa 
pomorskiego. Warto wspo-
mnieć, że wydawcą książki 
jest Urząd Gminy Wejhero-
wo i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna.

(DD)

Mitologia kaszubska 
W auli Gimnazjum w Bolszewie odbyła się pro-
mocja książki Aleksandra Labudy „Bogowie i de-
che naj przodków”. 

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 W 
WEJHEROWIE ZORGANIZOWANO SPOTKA-
NIA WIGILIJNE DLA 150 SWOICH PODOPIECZ-
NYCH. TRADYCYJNA WIECZERZA WIGILIJNA 
BYŁA DOSKONAŁĄ OKAZJĄ DO WSPÓLNEGO 
ŚPIEWANIA KOLĘD I DZIELENIA SIĘ OPŁAT-
KIEM Z NAUCZYCIELAMI I RODZICAMI. 
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Poseł Jerzy Budnik
Zaprasza do swojego biura poselskiego
Wejherowo 84-200, 
Plac Jakuba Wejhera 9
Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do czwartku od 16.00 do 18.00.

tel. (58) 672-77-00 
fax (58) 672-77-18

 RADCA PRAWNY
 RADOSŁAW SKWARŁO§

tel./fax 058 5721593 
tel. kom. 0 600 358 832
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Dyżuruje radny miasta Wejherowa

Arkadiusz Szczygieł
Ostatnia środa miesiąca 15.30 - 16.30
Wejherowo, ul. 3 Maja 4, pokój 134

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm

Reakcja prezydenta na porażkę 
w tej prestiżowej dla niego 
sprawie była,  jak na niego, 
wyjątkowo nerwowa, żeby nie 
powiedzieć histeryczna. Nie 
kryjąc rozczarowania i frustracji 
powiedział, że lewica podjęła 
decyzję „zgoła nielewicową”.  
Jeśli dobrze czytam te słowa, 
to zdaniem prezydenta, lewica, 
gdyby chciała być wierna swojej 
lewicowej ideologii powinna 
głosować za utrzymaniem 
weta prezydenta. Pośrednio 
pan prezydent przyznał, że 
uzasadnienie jego wniosku jest 
stricte lewicowe. Nie dziwi 
mnie to, bo nie od dziś głoszę 
tezę, że PiS, a więc środowisko, 
z którego pan prezydent się 
wywodzi, na którym się opiera i 
któremu wiernie służy, jeżeli już, 
to prawicowe jest tylko w sferze 
narodowych imponderabiliów. 
Natomiast w sferze społecznej 
i gospodarczej jest to partia 
na wskroś lewicowa. Bardziej 
lewicowa niż SLD za czasów 
Millera i Olejniczaka. Dlatego 
w jego środowisku powszechne 
było przekonanie, że wszystkie 

weta, które dotyczą tej sfery, 
sejmowa lewica, bez żadnych 
wahań będzie popierała, a tu 
niemiła i przykra niespodzianka. 
Gwoli prawdzie muszę przyznać, 
że głosowanie w sprawie tego 
weta zbiegło z korzystnym 
dla rządu rozstrzygnięciem 
walki o przywództwo w 
Klubie Lewicy między dwoma 
niedawnymi przyjaciółmi, a dziś 
konkurentami - pragmatycznym, 
propaństwowym Olejniczakiem 
i twardogłowym, ortodoksyjnym 
Napieralskim. Zwyciężył ten 
pierwszy, co daje rządowi 
nadzieję na to, że przynajmniej 
w niektórych sprawach będzie 
mógł liczyć na wsparcie ze strony 
Klubu Lewicy. Przy tej okazji 
chcę rozprawić się z zarzutem, 
z którym ostatnio się stykam, że 
Platforma i Tusk bezwstydnie 
kolaborują z postkomunistycznym 
SLD. Zarzucają  mi to ludzie, 
którzy nie kryją sympatii do 
PiS i prezydenta Kaczyńskiego. 
To klasyczny przypadek tzw. 
„moralności Kalego”. Pan 
Prezydent Kaczyński i PiS 
mogą ofi cjalnie lub kuluarowo 

zabiegać o  poparcie lewicy, 
namawiać ją do wspólnego 
stanowiska, ale już Platforma 
i Tusk nie, bo jak zaczynają to 
robić, to są wstrętnymi zdrajcami 
i kolaborantami. Czy nie jest to 
hipokryzja podszyta obłudą?
Oczywiści powodów do pełnej 
satysfakcji  nie ma też rząd 
Tuska, a szczególnie minister 
zdrowia Ewa Kopacz. Lewica 
nie zgodziła się na odrzucenie 
weta do najważniejszych ustaw 
z tzw. pakietu zdrowotnego, co 
pod znakiem zapytania stawia 
powodzenie rządowych planów 
reformy służby zdrowia. Co 
prawda pani minister i sam 
premier przekonują, że w 
zaistniałej sytuacji sięgną  po 
pozaustawowe instrumenty by tą 
reformę zrealizować, ale moim 
skromnym zdaniem będzie to 
teraz bardzo trudne.

Poseł na Sejm RP
Jerzy Budnik

Archiwalne felietony 
posła można przeczytać na 

stronie www.budnik.pl

Ta ustawa wprowadziła bardzo 
zmianę bardzo ważną, dla tych 
którzy chcieliby w najbliższym 
czasie przejść na emeryturę. Do-
tychczas obowiązuje przepis, 
który uzależnia wypłacanie eme-
rytury od rozwiązania stosunku 
pracy. Krótko mówiąc osoba 
przechodząca na emeryturę musi 
choćby na jeden dzień zwolnić 
się z pracy. Potem może zatrudnić 
się od razu ponownie. Ten, kto po 
złożeniu wniosku o emeryturę nie 
zwolnił się z pracy choćby na je-
den dzień ma ustalone prawo do 
emerytury, ale jej wypłata została 
automatycznie zawieszona.
Niedługo ten obowiązek zniknie. 
Będzie można przejść na emery-
turę i ją pobierać bez rozwiązy-
wania stosunku pracy. Dotyczy 
to także osób przechodzących na 
wcześniejszą emeryturę. Wszy-
scy emeryci, którzy mają obecnie 
zawieszone emerytury z powodu 
nierozwiązania stosunku pracy 
dostaną z ZUSu informację o 
zmianie przepisów i będą mogły 
złożyć wniosek o wypłacanie 
emerytury. Wypłata emerytur nie 
będzie podejmowana przez ZUS 
z urzędu.

Emerytury będą nadal zmniejsza-
ne lub zawieszane w przypadku 
przekroczenia ustawowych li-
mitów zarobków. W przypad-
ku przekroczenia kwoty 130% 
przeciętnego wynagrodzenia 
(ok. 3.600 zł brutto) świadczenie 
jest zawieszana, a w przypadku 
przekroczenia kwoty 70% prze-
ciętnego wynagrodzenia (ok. 
1.900 zł brutto) świadczenie ule-
ga zmniejszeniu. Bez ograniczeń 
mogą dorabiać emeryci, którzy 
ukończyli ustawowy wiek eme-
rytalny – mężczyźni po ukoń-
czeniu 65 roku życia i kobiety po 
ukończeniu 60 roku życia.
Do końca tego roku można jesz-
cze nabyć prawo do wcześniejszej 
emerytury na starych zasadach. 
Osoby, które spełnią warunki na-
bycia prawa do emerytury do 31 
grudnia 2008 r. (odpowiedni wiek 
i staż ubezpieczeniowy) będą mo-
gły na nią przejść w dowolnym 
momencie w ciągu najbliższych 
5 lat (po 5 latach to już nie będzie 
wcześniejsza emerytura).
    

Radosław Skwarło
Radca prawny

PORAŻKA  PREZYDENTA
To był  gorący i nerwowy dzień na Wiejskiej. W ubiegły 
piątek decydował się los aż 8 wet prezydenta. Głosowanie 
nad ich odrzuceniem poprzedziły negocjacje, w których  
argumenty rzeczowe i interes państwa mieszały  się z 
argumentami politycznymi i interesem partyjnym. Wynik 
głosowań to 5 do 3 na korzyść Prezydenta, ale nie może 
on mówić o pełnym  sukcesie, bo najważniejsze z  nich, to 
dotyczące „pomostówek” prezydent przegrał. Rządowi 
i wspierającej go koalicji PO –PSL w sukurs przyszedł 
Klub Lewicy (do niedawna SLD) oraz małe koła SdPl, 
DKP i Polska XXI plus kilku posłów niezależnych.

ZMIANY W EMERYTURACH
W minionym tygodniu serwi-
sy informacyjne zajmowały 
się przede wszystkim eme-
ryturami pomostowymi, wo-
bec których Prezydent zgło-
sił tzw. weto. Tymczasem 
Sejm uchwalił także inne 
ustawy emerytalne. Prezy-
dent podpisał już ustawę o 
emeryturach kapitałowych, 
która reguluje wypłacanie 
emerytur z drugiego fi lara.

Sztukę przygotowały panie Bo-
żena Kubiaczyk i Barbara Mu-
dlaff. Tematem było narodze-
nie Jezusa i jego przyjęcie przez 
różnych ludzi oraz śpiewa-
nie kolęd. Przedstawienie wy-
konane przez dzieci z „9” było 
jednym z punktów programu

dnia w M.D.K. w Rumi. Występ 
dzieci podobał się bardzo publicz-
ności, która razem z nimi śpiewa-
ła kolędy. Młodych artystów na-
grodzono gromkimi brawami a
po występie zaproszono na po-
częstunek i wręczono upominki.

Barbara Patock Myszewska

Jasełka w Rumi

W Miejskim Domu Kultury w Rumi dzieci z grupy „0 C” 
Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie przedstawiła jaseł-
ka pt: ” Idź kolędo w świat”.
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- Ze wszystkich niemal 
mediów dowiadujemy 
się co dzień o kryzy-
sie banków, z których 
coraz trudniej uzyskać 
kredyt na zakup miesz-
kania. Jak wg pana wy-
gląda na dzień dzisiej-
szy kryzys?

- Kryzys jest i go nie ma. Ja 
obserwuję rynek i zgadzam 
się z twierdzeniami naszego 
rządu, że mimo wszystko 
Polska gospodarka obroni-
ła się przed kryzysem. We-
dług mnie w gospodarce nie 
ma nawet zarzewia kryzy-
su. Wszystko idzie bardzo 
prawidłowym torem. Nie 
ma nadprodukcji. Jest na-
tomiast kryzys fi nansowy. 
Banki mając określone kło-
poty, boją się ryzykować. 
Nie pożyczają sobie pienię-
dzy nawzajem. I to podsta-
wowy powód kryzysu fi -
nansowego.

- Skąd się bierze 
„strach” banków?

- Każdy bank jest to pewne-
go rodzaju tajemnica. Trud-
no jest zdobyć bardzo do-
kładne informacje o każdym 
z banków i po prostu ten 
fakt powoduje obawy, czy 
bank, któremu inny mógłby 
pożyczyć pieniądze, się na-
gle nie „przewróci”. U nas 
w Polsce na szczęście jesz-
cze się nic takiego nie sta-
ło, ale np. w Stanach Zjed-
noczonych do tej pory upa-
dło około kilkanaście. Ci, 
którzy pożyczyli pienią-
dze tym bankom, stracili 
je. Boją się więc pożyczać. 
Jest to oczywiście sytuacja 
czasowa. Bank nie może 
funkcjonować na dłuższą 
metę w taki zachowawczy 
sposób. 

- Wiele fi rm deweloper-
skich przeżywa ostat-
nio kłopoty spowo-
dowane w większości 
tym, że banki nie chcą 
udzielać ich potencjal-
nym klientom kredytów 
mieszkaniowych. Jak 
można sądzić z reklam 
prasowych – choćby 
„NAS KRYZYS NIE DO-
TYCZY” Orlex znalazł 
jakiś sposób. Są moż-
liwości by ten kredyt 
uzyskać? Może pan 

Nas kryzys nie dotyczy
Z WOJCIECHEM 

GEMBAROWSKIM 
– PREZESEM 

FIRMY ORLEX 
ROZMAWIA 

ANDRZEJ GOJKE

uchylić rąbka tajemni-
cy?

- To nie żadna wielka ta-
jemnica. To prawda, że na-
szą fi rmę w jakimś sensie 
ominął kryzys, ale to jest 
kwestią możliwości ja-
kie stwarzamy by klient 
mógł kupić u nas mieszka-
nie. Elementem podstawo-
wym jest cena. Obecnie po-
przeczka podniesiona przez 
banki pod względem zdol-
ności kredytowych, spowo-

dowała, że jest pewna gra-
nica ceny mieszkania dla 
klienta, żeby mógł je na-
być. To kwestia proporcji, 
która u nas jest zdecydowa-
nie niższa. Ceny kształtują 
się w granicach 3,5 tysią-
ca za m2, więc łatwiej jest 
uzyskać kredyt. Pomagamy 
wykorzystać wszystkie do-
stępne formy pomocy uzy-
skania kredytu. 

- Jakie są to formy po-
mocy?

Od kilku lat np. funkcjonuje 
mało znany kredyt sponso-
rowany przez państwo, ale 
też wiele innych możliwo-
ści. To kwestia zdobywania 
jak największej ilości ak-
tualnych informacji. Bie-
żące kontakty z wieloma 
bankami, która na określo-
ny czas, miesiąc, tydzień a 
nawet dzień oferują najko-
rzystniejsze warunki. Każ-
dego klienta trzeba trakto-
wać i rozpatrywać indywi-
dualnie. 

- Ale często główną 
przeszkodą uzyska-
nia kredytu jest coś co 
kryje się pod hasłem 
„zdolności kredyto-
we”. To coś czego chy-
ba się nie da przesko-
czyć.

Zdolności kredytowe to 
nie tylko przecież zarob-
ki klienta czy klientów, ale 
także możliwości pomo-
cy ze strony rodziny, uzy-
skania specjalnych premii 
w zakładach pracy i całej 
masy elementów, które po-
mogą uzyskać tę zdolność 
kredytową. 

- Potwierdzeniem pana 
słów jest duży ruch 
jaki obserwujemu w 
biurze sprzedaży Or-
lexu.

- Obecnie odczuwamy 
większy napływ klientów 
z całego Trójmiasta, któ-
rzy policzyli sobie, że ku-
pienie mieszkania jest w 
Wejherowie bez porówna-
nia łatwiejsze. To jest efekt 

naszej stosowanej od lat fi -
lozofi i. Budujemy relatyw-
nie taniej, ponieważ nie 
korzystamy z żadnych ze-
wnętrznych fi rm. Wszyst-
ko robimy własnym sprzę-
tem i transportem w opar-
ciu o zatrudnionych w fi r-
mie ludzi, stąd dużo niższe 
koszty naszych mieszkań. 
Poza tym nie jest żadną ta-
jemnicą, że grunty w Wej-
herowie i okolicach zawsze 
były tańsze. My posiada-
my pewne zasoby jeszcze 
z czasów, kiedy były bar-
dzo tanie i stąd stać nas by 
w okresie tak trudnym jak 
obecny obniżyć cenę do ta-
kiego poziomu, by klient 
mógł się do tego dopaso-
wać. Bardzo trudno to zro-
bić w Gdańsku, Gdyni czy 
nawet w Rumi. 

- Czy więc zarabiacie 
na sprzedaży miesz-
kań?

- Oczywiście, gdyż – jak 
mawiał pan Wokulski – 
„interes nie opiera się na 
domniemanych zyskach a 
na obrocie pieniędzmi”. - 
Staramy się utrzymać sta-
lą płynność sprzedaży. Nie  
ukrywam, że obecnie jest to 
sprzedaż na poziomie ok. 20 
– 30 procent niższym niż w 
ubiegłych latach, ale wiem, 
że inne fi rmy borykają się 
z olbrzymimi trudnościa-
mi, do tego stopnia, że nie 
mogą jednego mieszkania 
sprzedać miesięcznie.

- Nie ma chyba biznes-
mena, który uważałby, 
że w jego branży wiele 

zmieniłoby się na lep-
sze gdyby... Jakie we-
dług pana zmiany po-
mogłyby najbardziej 
branży budowlanej? 
Czego potrzebuje bu-
downictwo, by iść peł-
ną parą i nie mieć in-
nych zmartwień poza 
budowaniem miesz-
kań?

- Zawsze podstawowy 
zmartwieniem, jest jednak 
możliwość sprzedaży, ale „Obecnie 

odczuwamy 
większy napływ 
klientów z całe-
go Trójmiasta, 
którzy policzyli 
sobie, że kupie-
nie mieszkania 
jest w Wejhero-
wie bez porów-
nania łatwiej-
sze.” 
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rozumiem sens pytania. Nas 
gnębią stale nowe stawiane 
wymagania często tłuma-
czone tym, że to są  unij-
ne przepisy. Znam i tamte 
przepisy ponieważ budowa-
łem za granicą i nie zawsze 
jest to tak do końca prawda. 
Ktoś myślałby, że budow-
nictwo to tylko prawo bu-
dowlane, ale to prawo le-
śne, ochrona środowiska, 
konserwatorzy zabytków i 
cała gama innych. Z której 
strony by nie spojrzeć, to 
te przepisy nie pomagają, 
a stale pogarszają warunki. 
Ostatnio pomysł by zatrud-
niać w przedsiębiorstwie 
technika pożarnictwa, któ-
ry ma czuwać nad ważnymi 
skądinąd sprawami. Ja rozu-
miem, że to ważne, ale po-
dam za Gazetą Prawną, że w 
skali kraju podroży to o 2,4 
procent koszty budownic-
twa. Nie pomaga też władza 
i to ta najwyższa, szczegól-
nie zawetowanie ustawa o 
odrolnieniu gruntów w mia-
stach jest bynajmniej nie-
zrozumiałe. Tym bardziej, 
że ustawa ta nie zabrania ni-
komu uprawy gruntów  po 
odrolnieniu. 

- Przy okazji chcę złożyć ży-
czenia pogodnych, udanych 
świąt w rodzinnej atmosfe-
rze wszystkim moim klien-
tom, pracownikom i współ-
pracownikom.

- Dziękuję za rozmowę
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W kategorii szopki kaszub-
skiej zwyciężyli Łukasz Bi-
zewski z SP w Kębłowie, 
Patrycja Kreft z SP 5 w Re-
dzie, Marek Malottki z SP 
w Kębłowie i Iga Kreft z 
Samorządowego Zespołu 
Szkół  w Gniewinie. W ka-
tegorii prac plastycznych 
laureatami zostali Maciej 
Dubowik z SP w Sławoszy-
nie, Kajetan Słowiński z SP 
w Jeleńskiej Hucie, Grze-
gorz Bemke z SP w Wejhe-
rowie, Marta Kupferszmidt 
i Aleksandra Wałkowska 
z kółka plastycznego Tuli-
panki  przy Radzie Sołec-
kiej w Prusewie oraz Kata-
rzyna Gwizdalska z Gimna-
zjum nr 3 w Wejherowie. W 
kategorii grafi ki komputero-
wej wygrały Daria Dzienisz 
z SP 9 w Wejherowie i Maja 
Brychcy z Samorządowego 
Gimnazjum w Bolszewie. 
Najpiękniejsze kartki świą-
teczne wykonali Wiktoria 
Jeka i Marcin Dombke z SP 
w Chłapowie, Maksymilian 
Gwizdalski z Społecznej 
SP w Wejherowie i Natalia 
Abraham z Gimnazjum nr 1 

Rozstrzygnięto konkurs świąteczny
W Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejhero-
wie rozdano ponad sto 
nagród w świątecznym 
konkursie powiatowym 
„Gwiazdka tuż, tuż…” 
Jury w składzie Grażyna 
Wirkus, Benita Grzenko-
wicz-Ropela i Mirosław 
Odyniecki, miało trudny 
orzech do zgryzienia w 
przyznaniu nagród i wy-
różnień, gdyż na konkurs 
wpłynęło kilkaset prac, 
gdzie dominowała pomy-
słowość i różnorodność 
technik plastycznych. 

w Rumi. W konkursie lite-
rackim, w kategorii poezja 
nagrodzono Natalię Fara-
siewicz z Społecznej SP nr 
1 w Wejherowie, Kingę He-
bel z SP Sychowie, Kazi-

mierz Zdzitowiecki z  Sa-
morządowego Gimnazjum 
w Bolszewie. Natomiast 
w kategorii prozy wygrali 
Anna Białowska z Społecz-
nej SP nr 1 w Wejherowie, 

Michał Muklewicz z Samo-
rządowej SP w Gościcinie i 
Robert Drawc z Samorzą-
dowego Gimnazjum w Bol-
szewie.

(DD)
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Szopka od lat cieszy się 
dużym zainteresowaniem 

mieszkańców i wprowadza 
w świąteczny klimat cen-

Betlejemska 
stajenka na rynku

Na rynku w Wejherowie, w świetle świątecznych 
iluminacji, stanęła drewniana szopka bożonaro-
dzeniowa, w której postacie Świętej Rodziny i 
przybyłych pasterzy wraz ze zwierzętami są natu-
ralnej wielkości. Rzeźby wykonał ludowy twórca 
Adam Baran.

trum miasta, pełne świą-
tecznych iluminacji. Każde-
go roku szopka jest mody-
fi kowana, wprowadzane są 
nowe elementy, które oży-
wiają postacie. Figury ro-
dziny Jezusa oraz pasterzy 
zostały ubrane, a dzieciąt-
ku zamontowano ruchomą 
kołyskę. Jeden z pasterzy 
przywołuje do przybycia, 
energicznie bijąc w dzwon 
i wieszcząc mieszkańcom 
Wejherowa radosną no-
winę narodzin Chrystusa. 
Wykonawcami ruchomych 
elementów i oświetlenia są 
Wiesław Tillack i Marek 
Hartwig. Betlejemską sta-
jenkę zamontował Zakład 
Usług Komunalnych.

(DD)

Uhonorowaniem była pra-
ca twórcza oraz aktywna 
działalność społeczna i pro-
mocja gminy Wejherowo. 
Wśród nagrodzonych zna-
leźli się: Jaromira, Bogu-
sława i Miłosława Labud-
da oraz Teresa Szczodrow-
ska z Biblioteki Gminnej 
w Bolszewie, Bartłomiej 
Bieszk z OSP w Gościci-
nie, Mirosław Sikora z OSP 
w Orlu, Henryk Kornacki 
i Kazimierz Mielewski z 
Orkiestry Gminnej, sołtys 

Orla Franciszek Laddach, 
sołtys Gowina Jarosław 
Sroka, sołtys Bolszewa Lu-
cyna Pranschke, sołtys Go-
ścicina Tadeusz Danilczyk, 
Mirosław Brzuzy, Tomasz 
Bujak i Stanisław Janke z 
GOPSiR w Bolszewie.
- Czas świąteczny jest oka-
zją do podsumowania na-
szych sukcesów – mówił 
wójt Jerzy Kepka. -  Odpo-
wiedzialne zarządzanie fi -
nansami gminy przyczyni-
ło się do budowy hali spor-

towej, infrastruktury kana-
lizacyjnej, wodociągowej, 
drogowej, a budżet zaczął 
przekraczać 50 milionów 
złotych.
Przybyli goście wysłucha-
li koncertu muzycznego w 
wykonaniu gminnej orkie-
stry dętej oraz koncertu ko-
lęd chóru Samorządowego 
Gimnazjum w Bolszewie. 
Uwieńczeniem spotkania 
było wspólne dzielenie się 
opłatkiem i kolacja wigilij-
na.                              (DD)

Gwiazdkowe nagrody 
od wójta Gminy Wejherowo

W HALI 
WIDOWISKOWO-
SPORTOWEJ W 
BOLSZEWIE ODBYŁO 
SIĘ SPOTKANIE 
OPŁATKOWE 
PRACOWNIKÓW 
I SYMPATYKÓW 
GMINY 
WEJHEROWO. 
WIGILIA BYŁA 
DOSKONAŁĄ 
OKAZJĄ DO 
WRĘCZENIA 
NAGRÓD WÓJTA 
AŻ PIĘTNASTU 
ZASŁUŻONYM 
OSOBOM. 

Przybyli też zaproszeni 
na tę uroczystość przed-
stawiciele władz miasta: 
burmistrz Elżbieta Roga-
la-Kończak i zastępca bur-
mistrza Krzysztof Selke. 
Pani Burmistrz składając 
wszystkim życzenia zaape-
lowała o więcej uśmiechu 
na co dzień.  Wśród zapro-
szonych gości był prezes 
Związku Kombatantów i 
Osób Represjonowanych 
przez III RP Tadeusz Le-
śny, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
Genowefa Małyszko i dy-
rektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Wie-
sława Pacholczyk. Z Gdań-
ska przyjechał przewod-

niczący Zarządu Okręgu 
PZERiI Marian Białkow-
ski i wiceprzewodniczący 
Leszek Snopkowski. Ma-
rian Białkowski pozytyw-
nie ocenił pracę oddziału 
PZERiI w Rumi, które-
mu szefuje od lat Danuta 
Jutrzenka i wspomniał o 
najbliższej podwyżce eme-
rytur  w styczniu i o kilku-
procentowej waloryzacji 
tych świadczeń w marcu 
przyszłego roku. Przeka-
zał również życzenia świą-
teczne od przewodniczącej 
PZERiI Elżbiety Arciszew-
skiej. Ksiądz Proboszcz 
Jan Oleksiuk z Parafi i 
Wspomożenia Wiernych 
w Rumi złożył emerytom 

świąteczne życzenia i od-
mówił tradycyjną modli-
twę. Potem było dzielenie 
się opłatkiem i życzenia, 
którym składaniu towarzy-
szyły kolędy wykonywane 
przez kilkuosobowy zespół 
wokalno-muzyczny działa-
jący przy rumskim związ-
ku emerytów pod kierow-
nictwem Lucjana Pokory. 
Zespół odśpiewał znane 
kolędy, a później, przy po-
częstunku, wykonywał po-
godne piosenki kaszubskie 
i rybackie. Dzięki odświęt-
nej, miłej gwiazdkowej at-
mosferze spotkanie opłat-
kowe sprawiło emerytom 
wiele radości.

Barbara Miruszewska

Kilka dni przed Wigilią na tradycyjnym „opłatku” spotkali się człon-
kowie rumskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. W sali restauracji „Falko”  zebrało się ponad 200 od-
świętnie ubranych osób. 

u seniorówSpotkanie opłatkowe
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- POSZUKUJĘ MIESZKANIA  do wy-
najęcia, pilnie 1 pok. kouch., łazienka 
osobno, Bolszewo i okolice (lub za opie-
kę) tel. 507 607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE WŁA-
SNOŚCIOWE Wzgórze Św. Maksymi-
liana - 4 pokoje 78 m2 2 kuchnie, pierwsze 
piętro, blok 3 piętrowy, piece, cena 430 
tys. tel. 519 738 635
- REDA, ŁADNE MIESZKANIE 1 po-
kój, osobno kuchnia, łazienka, umeblowa-
ne 33m2  160 tys., cenę można negocjować 
tel. 0603 925 896, drugie piętro
- MAŁŻEŃSTWO Z DZIECKIEM 
wynajmie kawalerkę w Wejherowie lub 
okolicy nr tel 514-340-152
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA do 
mieszkania, 2 pokoje w Wejherowie tel. 
608 025 391
- ODNAJMĘ 1 pokój w Wejherowie tel. 
608 025 391
- M4 I/IV, 60 m2 trzypokojowe, wygodne, 
przytulne, ciepłe bdb. lokalizacja (Rumia) 
tel. 510 605 177
- SZUKAM MIESZKANIA do wyna-
jęcia, 2 pokoje, w Wejherowie, tel. 721 
221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy w 
Kębłowie koło Wejherowa. Przylegający 
bezpośrednio do głównej trasy Szczecin-
Gdańsk. Powierzchnia na parterze 200 m/
kw , pietro 100m/kw. Na parterze hala 
o łacznej powierzchni 140 m/kw plus 
pomieszczenie typu biuro/sklep 42m/
kw plus pomieszczenia socjalne. Piętro 
pomieszczenia biurowo-mieszkalne. 
Działka ogrodzona , utwardzona o łacznej 
powierzchni 800m/kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na granicy 
Luzina i Robakowa, 120m od asfaltowej 
drogi powiatowej, aktualne warunki zabu-
dowy. Możliwość od razu budowana domu 
mieszkalnego i gospodarczego. cena 152 
000 pln tel 698 093 344 
- SPRZEDAM MIESZKANIE 60 m2 

, 3 pokoje, I p. w dobrym stanie, ciepłe, 
wygodne, Rumia 500 399 957
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 28,5 
m2  w Wejherowie, ul. Sikorskiego, do 
zamieszkania, 135 tys. tel. 058 672 31 75, 
kom. 888 994 253
- SPRZEDAM MIESZKANIE - 46,5 m2  

trzecie piętro, os. Kaszubskie, Wejherowo, 
tel. 058 736 17 03
- SPRZEDAM mieszkanie trzy pokojowe, 
60m2 w Rumi, tel. 058 679 36 56, kom 
510 605 177
- SPRZEDAM MIESZKANIE – 
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 61 m2 
spółdzielcze własnościowe na Karwinach 
tel. 058 624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w 
Wejherowie 42m, cena 182 tys. zł, tel. 888 
797 223, ul. 1000 lecia, po generalnym 
remoncie

- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, szuka 
partnerki na złe i dobre z Wejherowa i 
okolic Redy, bez nałogów, tel. 695 302 
912
- WOLNA pozna Pana około 60-tki 

wolnego bez nałogów chętnie zmotoryzo-
wanego telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna zadbana 
pozna Pana kulturalnego, zadbanego, 
zmotoryzowanego, serdecznego, ciepłego 
mężczyzny. tel. 696 175 202
- WOLNA, niezależna, Szwecja, pozna 
Pana około 60-tki, chętnie zmotoryzowa-
nego, wolnego. tel. 660 886 808
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna 
dziewczynę w podobnym wieku może być 
starsza trochę. tel 517-927-585
- KAWALER lat 38, skromny, bez nało-
gów, szuka pani do wspólnego zamieszka-
nia, a może i coś więcej.
 tel. 514 780 981
- KAWALER lat 31 pozna miłą Panią z 
Redy i okolic. Tel.691294898 odpowia-
dam na sms.
- PANNA lat 42 wierząca i praktykują-
ca, lubiąca spokojny tryb życia, ceniąca 
szczerość i uczciwość. Szukam pana w 
wieku 40-45 lat wierzącego i praktykują-
cego, bez nałogów kawaler bez zobowią-
zań. Panom ZK dziękuję, tel. 661 671 493
- LAT 58, szczupły po rozwodzie, miesz-
kaniowo niezależny, z nad morza, pozna 
panią najchętniej spokojną wdowę lub 
rozwódkę do lat 55, tel 607 775 464
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna 
samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY 52 lata, 172/74 kg, pozna miłą 
sympatyczną panią, 517 329 930
- WOLNY, 39 lat, samotny, z Gdyni, 
pozna panią do lat 50, która nie chce 
samotnie spędzać tegorocznych świąt. 
Trójmiasto i okolice, tel. 0696 206 888
- SAMOTNY, 48/188/95, kochający przy-
rodę, wędrówki po lesie, tel. 691 374 935

- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 
D sedam 91r. Cena 1,200 zł (do uzgodnie-
nia) tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ TRACK 
1200 zł, 1,6; 2 drzwi na 5 osób bezn/gaz, 
silnik dobry tel. 0602 624 791
- SPRZEDAM części do Fiata 126p - 
nowe, lampa H4 teleskopy, felgi stalowe 
13 i wiele innych 30%
- SPRZEDAM samochód Renault Mega-
ne Coupe
1,6 benzyna, 1998r. wspomaganie kie-
rownicy, el.szyby, klimatyzacja, skórzane 
fotele, alufelgi, centralny zamek, ABS, 
radio, kolor czarna perła, 2 opony zimowe, 
Cena 9 500zł do negocjacji, Wejherowo, 
Tel. 697 865 010
- SPRZEDAM GARAŻ tel. 601 877 240
- SPRZEDAM - Vectra 2.0 beznzyna, 
1994 r., przebieg 185 tys, garażowany, 
szyberdach, AA, ABS, CZ,O.Z, R.CD, AF, 
stan dobry, cena 6000, tel. 693 826 410

-  FIZYKA, CHEMIA; pomogę ucznio-
wi, Wejherowo, tel. 058 677 01 50
- BEHAPOWIEC - podejmie prace z 
uprawnieniami szkolen bhp i p.poz. nr te-
lefonu +48510676511 lub 0 58 302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIEGO 
GIMNAZJUM - udziela korepetycji z 
j.niemeickiego dla dzieci szkół podstawo-
wych.Tel:518557198

-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do 
gospodarstwa rolnego, wymagane prawo 
jazdy kategorii T, możliwość zamieszka-
nia, tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w 
godzinach popołudniowych, weekendy 
z możliwością zakwaterowania. tel. 660 
426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka pracy tel. 
058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka pracy, 
doświadczenie jako kasjerka tel. 513 445 
225
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, 
poszukuje pracy, Rumia Janowo, tel. 058 
671 75 52
- SZUKAM PRACY - sprzątanie małego 
biura lub opieka nad dzieckiem po godz. 
15 w okol. Chyloni. Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, miła, 
uczciwa, pracowita, podejmie pracę na pół 
etatu w obsłudze lub administracji, naj-
chętniej w budżetówce, tel. 692 82 30 30
- POTRZEBNE PANIE do opieki w 
Niemczech, 1200 euro+zwrot kosztów 
podróży, legalnie, tel. 058 572 33 82
- ANGIELSKI - Rumia 671-81-31, 
604393732

- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 cena 
500 zł za m3 , tel. 885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu aluminiowego 
(srebrzanki) 058 718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla chłopca 
3-5 lat-nowy na gwarancji.Kółka boczne 
stan  bdb.160zł.tel (o58)6710322 lub 
695636493 oraz rowerek dla dziecka 1-2 
latka  stan dobry cena 40zł  bardzo ładny 
- OWCZARKI NIEMIECKIE- czarne 
podpalane, mocnej budowy, po rodowodo-
wych rodzicach. Szczeniaki ur. 9.07.2008r. 
do odbioru na koniec sierpnia, po szcze-
pieniu i dwukrotnym odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, 
nowy, skóropodobny, składany na 3 czę-
ści, 3 programy - 400 zł, tel. 506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do pieczenia 
ciast, stan db. 95 zł tel 507 607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, 
stan db, 75 zł i drukarkę nową do kompu-
tera 220 zł. tel. 507 607 280
- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną stan b.db 
wzrost 164-170 cena 600 zł do negocjacji 
tel.517 159 871
- SPRZEDAM PODUSZKĘ DO MASA-
ŻU uniwersalną, kręgosłup, stopy, uda 370 
zł gwarancja tel. 0697 219 236
- ZNACZKI POLSKIE CZYSTE, lata 
1968-1976 KPL 300.00 oraz bloczki 
czyste różne tel. 058 620 96 16
- SPRZEDAM używane w dobrym stanie 
małe rożno elektryczne, pojemność jeden 
kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-space-
rowy Chicco Enjoy z fotelikiem samocho-
dowym,mało używany,kolor pomarańczo-
wo-szary.Cena 800 zł.tel.502 411 099.
- SPRZEDAM zdemontowany zlew 
dwukomorowy -stan dobry mało używany 
cena 70zł. tel (o58)671 03 22
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan 
bdb. bordowo beżowy + łóżeczko z mate-
racem, tanio tel. 572 62 17
- SPRZEDAM suknię ślubną na 170, stan 

dobry cena 350 zł, tel. 517 159 871
- SPRZEDAM suknię ślubną na szczupłą 
osobę, tel. 513 399 454
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerówka 
nowa, składana, granat, tel. 696 417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 - 
Materac rehabilitacyjny z wełny 200x90 
Grubość 5cm - Poduszka wełniana 70x40 
Całość dwukolorowe - jedna strona 100% 
lamy w kolorze brązowym - druga strona 
100% wełny australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY !!! 
Zapakowanie oryginalne. Cena 1500zł do 
negocjacji Tel.668 171 418
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały feler na 
materiale tel. 0869 8093415
- SPRZEDAM UBRANKA dla dziewcz. 
różne, buciki db i bdb 1-4 lat, tanio, wa-
nienka plastik 16 zł te. 507 607 280
- SPRZEDAM FRYTKOWNICĘ nową 
80 zł i ekspres do kawy nowy tel. 507 
607 280
- SPRZEDAM WÓZEK spacerowy 
stan bdb bordowo beżowy + łóżeczko z 
materacem, tanio. tel. 572 62 17
-FOTELE WIKLINOWE NOWE- 
SZT.3 i żyrandol drewniany z 4 okr. 
kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. tanio. 
tel.665 264 111
- SPRZEDAM BIURKO pod komputer, 
kolor jasny, półka na klawiaturę i boczna 
tel. 660 708 062
- SPRZEDAM dwie kurtki motocyklowe, 
czarną 100 zł i granatową 130 zł oraz 
spodnie te. 511 485 822
- ODDAM GRUZ - tel. 889 859 485
- LODÓWKĘ ZANUSSI sprzedam 150 
zł, 504 441 527
- SPRZEDAM tel SE k530 gwatancja 1,5 
roku bez simloka za 400zl lub zamienie na 
nokia 6288 kontakt na nr 889284052
- SPRZEDAM rożno elektryczne stan 
bardzo dobry, 783-537-320, cena 50,00 
zł2- Sprzedam dwa aparaty telefoniczne-
stacjonarne. Obydwa wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony przyciski 
na słuchawce, cena 20,00 zł.  Drugi biały 
typ DERBY 300,cena 30,00 zł
- BULDOG FRANCUSKI - suczki 
zaszczepione, odrobaczone, maść czarna-
pręgowana, cena 800 zł, tel. 0515 122 203, 
Luzino
- SPRZEDAM FAKS Panasonic w 
bardzo dobrym stanie, 150 zł, tel. kom. 
694 681 118
- SPRZEDAM łóżeczko dla dziecka , 2 
poziomowe 60*120 z materacem białe, 
huśtawkę pokojową dla dziecka fi rmy 
tacko, 2 foteliki samochodowe 0-9kg oraz 
9-18 kg . Nie zniszczone. Cena do uzgod-
nienia. Tel.508-553-893
- KOMBINEZON DLA DZIECKA na 
62 cm wzrostu, na polarze, mało noszony, 
cena 55 zł, czapeczka i szalik gratis, Luzi-
no tel. 512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA DZIECKA, 
fi rmy „BEBELULU” nowa, oryginalnie 
zapakowana, instrukcja, w kolorze melanż 
z różowymi dodatkami, cena do uzgod-
nienia, Luzino tel. 058 678 04 17 lub 512 
918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony Ericson 
W8802, cena 480 zł, tel. 0501 276 279
- SZAFKI KUCHENNE sprzedam 200 
zł, tel. 058 620 81 23
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, składa-

ne schody na poddasze tel; 604672760 
- SPRZEDAM duży fotel kremowy, 
nowy, 120 zł, tel. 058 622 01 54

NIERUCHOMOŚCI

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 

tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 

w Kąpinie 
tel. 601 225 294

PROMOCJA

ogłoszenie tylko 50 zł 

 za cztery edycje

w Twojej ra
m

ce

Matematyka 
- nauczyciel, przygotowanie 

do egzaminów gimnazjalnych.
System indywidualny, centrum 
Gdyni, cena 25 zł - 45 min.

tel. (058) 620 60 39
kom 0 608 34 29 49

KREDYTY 
GOTÓWKOWE
Pomorski Dom Finansowy

0513 087 255
058 677 60 67

CZYSZCZENIE
WYKŁADZIN, DYWANÓW, TAPICERERK

meblowych i samochodowych
odkurzaczem piorącym

„KARCHER”
TEL. 728 339 187; 604 916 290

NAJTAŃSZE
POŻYCZKI GOTÓWKOWE

NA ŚWIĘTA
Niskie raty, okres kredytowania 
do 72 miesięcy, gratis karty płat-

nicze, tel. 692 205 060

SPRZEDAM MIESZKANIE
w Wejherowie, 

pow. 61 m2, 3 pokoje, oddzielna toaleta 
i łazienka, 4 piętro, os. Chopina, 

po remoncie,
 tel. 506 381 612, cena do negocjacji

Atrakcyjne kredyty 
gotówkowe, karty kredytowe 

BZ WBK decyzja 24h, 
przyjazna procedura

0 607-104-159
Kompleksowa obsługa 

kameralnych imprez integracyjnych, 
wesela: fanatic59@webpark.pl
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Na początku mecz układał 
się pomyślnie dla przyjezd-
nych. W 15 min zanotowa-
no przewagę 4 bramkową 
dla Jeleniogórzanek. Czas 
dla trenera Gościńskiego, 
poprawa gry w obronie i 

lepsza skuteczność w ata-
ku, doprowadziła najpierw 
do remisu a potem dała wy-
raźne prowadzenie gdyń-
skiemu zespołowi. Po 30 
minutach zanotowaliśmy 
wynik 21:16 dla ,,Łączpo-

lu”. Druga połowa przebie-
gała pod dyktando zespo-
łu gospodyń.  Zanotowano 
nawet przewagę 9 punktów 
w 45 min spotkania. Zespół 
gości zerwał się na 10 mi-
nut przed końcem meczu, 

ale pozwoliło to zniwelo-
wać przewagę do 6 bramek. 
Wynik końcowy 36:30 dla 
Łączpolu Gdynia. Najwię-
cej bramek dla gdynianek 
zdobyły: Stachowska Mo-
nika-8, Wasak Paulina – 7, 

W Hali Widowiskowo-
Sportowej Gminnego 
Ośrodka Sportu, Rekreacji 
i Turystyki w Luzinie odby-
ły się Mistrzostwa Gminy 
Luzino kobiet i mężczyzn 
w warcaby, szachy, tenisie 
stołowym i siatkówce  zor-
ganizowane przez Gminny 
Klub Sportowy w Luzinie 
przy współudziale GOSRi-
T-u Luzino. 

Klasyfi kacja końcowa
mistrzostw:

Warcaby
Kobiety
1. Hinc Dorota
2. Pipka Magda
3. Beata Hinc
Mężczyźni
1. Płomi Zenon
2. Myszka Dawid
3. Korth Mateusz

Szachy 
Kobiety
1. Hinc Dorota
2. Hinc Beata
3. Damps Kinga
Mężczyźni
1. Jagusiak Bartosz
2. Semak Artur
3. Nowicki Marcin

Tenis stołowy
Kobiety
1. Gruba Monika

2. Damaros Anna
3. Damps Kinga
Mężczyźni
1. Płotka Waldemar
2. Płotka Henryk
3. Gruba Mariusz

Siatkówka
Kobiety 
 „Śnieżynki”
Mężczyźni 
„Bez nazwy  z nazwą” 

Stanisław Kąkol

10 drużyn startowało w 
Otwartych Mistrzostwach 
Powiatu Wejherowskiego 
w Halowej Piłce Nożnej 
Oldbojów. Puchar Starosty 
Wejherowskiego i tytuł mi-
strzowski zdobył ROBO-
COP Rumia. Zwycięzcy,  w 
meczu fi nałowym, pokonali 
4:1 (1:0) ELEKTROCIE-
PŁOWNIE Gdańsk. Finali-
ści w tym meczu wystąpili 
w następujących składach:
Robocop Rumia: Artur 
Kreft (najlepszy bramkarz 
mistrzostw), Wojciech Da-
nowski, Krzysztof Czerwiń-
ski (kapitan zespołu), Jacek 
Stawiasz, Marcin Piekut, 
Sławomir Bronowicki, Ma-
rek Mielewczyk. Elektro-

ciepłownie Gdańsk: Jacek 
Polus, Piotr Mrowiec, Piotr 
Pietrzycki, Piotr Robaczew-
ski (najlepszy zawodnik mi-
strzostw), Bogdan Pokryw-
czyński, Leszek Ossowski, 
Oliwer Murawski, Sławo-
mir Pyszka, Dariusz Ży-
wicki. Ogółem, w ramach 
mistrzostw, rozegrano 32 
mecze. Najlepszym strzel-
cem został Sławomir Czer-
wionke (Sychowianka) – 7 
bramek.Organizatorem mi-
strzostw było Wejherowskie 
TKKF. Kolejny turniej od-
bojów odbędzie się w Wej-
herowie w styczniu 2009 
roku. Zgłoszenia i bliższe in-
formacje pod nr tel. 603-180
-405.                           (L.L) 

Udany 
koniec 
roku

W rumskiej sali MOSiR, odbyło się spotkanie piłki ręcznej 14 kolejki Ekstraklasy Kobiet, 
pomiędzy  KS  Łączpol Gdynia  a KS Carlo  Astol  Jelenia Góra. 

Szott Anna – 6, Całużyńska 
Kamila – 5. 
W zespole gości najwięcej 
bramek rzuciły: Fursewicz 
Anna – 7, Oreszczuk Marta 
– 5, Dąbrowska Marta – 5. 
Był to ostatni mecz w tym 
roku kalendarzowym, roz-
grywany w ramach rozgry-
wek Polskiej Ligi Kobiecej. 
14 rozegranych spotkaniach 

KS ,,Łączpol” Gdynia ma 
na swoim koncie 8 zwy-
cięstw, 1 remis i 5 porażek. 
Daje to klubowi 5 pozycję 
ze stratą tylko 2 punktów 
do zespołu z Lubina, który 
jest na 4 pozycji. 
Już 3 .stycznia 2009 roku 
planowany jest mecz z AZS
-em Warszawa w stolicy. 

(MG)

Robocop mistrzemMistrzostwa gminy w Luzinie

Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego 
w halowej piłce nożnej LSO

Na zakończenie turnieju 
wszystkie drużyny otrzy-
mały z rąk Przewodniczą-
cego Rady Gminy Luzino 
Pana Waldemara Kunz pu-
chary oraz najlepsza trój-
ka komplet medali. Skład 
zwycięskiej drużyny: Ro-
bert Jarząbek, Artur Boj-
ke, Arek Zieliński, Adam 
Olejniczak, Maciej Kleba

Najlepszy zawodnik:
Bartek Rozmer 
(NMP Wejherowo) 
- ma 9 lat
Najlepszy strzelec:
Robert Jarząbek 
(MBR I Luzino) 
- 22 bramki
Najlepszy bramkarz:
Paweł Kleisa (św.Waw-
rzyńca Luzino)           (PK)

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie do sportowej rywalizacji stanęło 12 drużyn ministranckich. 
Od początku zawodów najlepiej radziły sobie drużyny z tereny Gminy Luzino oraz NMP z Wejherowa  
i to wśród tych zespołów rozegrała się decydująca rozgrywka o zwycięstwo.

Tabela Końcowa:
1.Parafi a Matki Boskiej Różańcowej I Luzino
2.Parafi a Najświętszej Mari Panny I Wejherowo
3.Parafi a św.Wawrzyńca Luzino
4.Parafi a św. Jadwigi Śląskiej II Kębłowo
5.Parafi a Matki Boskiej Różańcowej II Luzino
6.Parafi a Rumia Zagórze
7.Parafi a Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  Gościcino
8.Parafi a św.Trójcy Wejherowo
9.Parafi a Maksymiliana Kolbe Strzebielino
10.Parafi a św.Jadwigi Śląskiej I Kębłowo
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05:50 Nowe szaty Cesarza - kome-
dia 07:35 Klub przyjaciół Myszki 
Miki 08:00 Bracia Koala 08:50 Auta 
- fi lm animowany `06
10:50      Alan Quatermain i 
 Zaginione Miasto Złota
12:30      Grinch: świąt nie będzie 
 - komedia, USA `00
 Grinch, złośliwy i za-
 zdrosny stwór,  
 postanawia pozbawić  
 mieszkańców pobliskie- 
 go misteczka Ktosiowa  
 wszystkiego, co  
 związane jest ze święta- 
 mi Bożego Narodzenia
14:20      Galimatias 
 - komedia, Polska `89
16:00      300 % normy - teleturniej
17:00      Teleexpress 
17:20      Klan -  telenowela
18:10      Plebania - telenowela 
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości
20:10      Taxi 3 - komedia, Francja  
 `03. Trzecia już część  
 jednej z najszybszych 
 komedii świata.  
 Daniel, szalony i  
 kochający niebez- 
 pieczną jazdę  
 taksówkarz znowu  
 będzie musiał połączyć  
 swoje siły z policjan- 
 tem Emilienem.
21:40      40 dni i 40 nocy 
 - komedia, USA `02
23:25      Mściciel 
 - fi lm akcji, USA `05

 
 
 05:50 Złotopolscy 06:40 Leśna Wigilia 07:10 
Bajka o pluszowych misiach 07:35 Odnaleźć 
swój skarb - fi lm przygodowy 09:25 Historia 
Gwiazdy Betlejemskiej 
10:25      Frisco Kid - komedia, USA `97
12:25      Goście w Ameryce 
 - komedia, Francja `01
14:00      Familiada - teleturniej;
14:30      Złotopolscy - telenowela 
15:00      Kabaret pod Wyrwigroszem
15:40      Opowieści z Narnii: Lew,   
 Czarownica i Stara Szafa - baśń  
 fi lmowa
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Kabaret Ani Mru Mru - widowisko
20:05      Powrót Jedi VI - fi lm S-F, USA  
 `83. Budowa Drugiej Gwiadzy  
 Śmierci zbliża się ku końcowi.  
 Rebelianci również nie   
 próżnują. Luke Skywalker, 
 Leia, Lando Calrissian i 
 Chewie udają się na pustynną  
 Tatooine, aby uwolnić Hana  
 Solo z rąk Jabby Hutta. Ich  
 misja kończy się sukcesem.
22:25      Przyjaciel gangstera 
 - komedia, Francja `03
 Ruby, roztargniony bandyta po  
 ukryciu łupu trafi a do więzienia. 
 Tam spotyka Quentina  
 gadatliwego kolesia, który  
 okazując mu życzliwość   
 udaremnia Ruby’emu ucieczkę,  
 co sprawia, że uciekać muszą  
 razem.
24:00      Wieczór kolęd Krzysztofa   
 Krawczyka
00:30      Panorama

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05 Muzyczne listy 05.55 TV Market 06.30 
Kasa Na Bank – program interaktywny 07.30 
Casper straszy w Boże Narodzenie – fi lm 
09.05 Eureko 09.30 Święty Mikołaj z 34 Ulicy 
– fi lm  11.40 Czarny Pirat – fi lm
13.40     Czasem słońce, czasem deszcz – fi lm  
 Indie/Wielka Brytania, 2001; reż.: 
 Karan Johar; wyst.: Shahrukh  
 Khan, Kajol, Amitabh Bachchan,  
 Hrithik Roshan, Jaya Bhaduri; 
17.55     Młode strzelby – western USA,  
 1988; reż.: Christopher Cain;  
 wyst.: Estevez Emilio, Kiefer  
 Sutherland, Lou Diamond  
 Phillips, Charlie Sheen, Mulro- 
 ney Dermot, Casey Siemaszko; 
20.00     Uśmiech Mony Lizy – komediodra- 
 mat USA, 2003; reż.: Mike  
 Newell; wyst.: Julia Roberts,  
 Kirsten Dunst, Julia Stiles,  
 Maggie Gyllenhaal, Dominic  
 West, Ginnifer Goodwin, Marcia  
 Gay Harden; Komediodramat w  
 gwiazdorskiej obsadzie. Rok  
 1953. Katherine Watson (Julia  
 Roberts) wyjeżdża z Kalifornii,  
 aby w Nowej Anglii w Wellesley  
 College nauczać historii sztuki.  
 Katherine oczekuje, że jej stu- 
 dentki, najlepsze w całym kraju,  
 wykorzystają możliwości, jakie 
 zostały im dane w trudnych  
 powojennych czasach.
22.15     Quiz Show – fi lm, USA, 1994; reż.:  
 Robert Redford; wyst.: John Tur- 
 turro, Ralph Fiennes, Rob 
 Morrow
00.50     Nuklearna walizka – thriller sensacyj- 
 ny USA, 2000; reż. John Terlesky

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 08:00 
Szczenięce lata Toma i Jerrego 09:45 
Sindbad: Legenda siedmiu mórz - fi lm 
animowany, USA `03
11:15      Agencie, podaj łapę - fi lm  
 komedia, USA `01.   
 Zwariowana komedia  
 opowiadająca o perypetiach  
 pewnego listonosza, który  
 przygarnia znalezionego  
 na ulicy psa. Nie wie jednak, iż  
 jego czworonożny przyjaciel  
 jest zbiegłym psem policyjnym, 
 który po wykryciu dużego  
 przemytu narkotyków stał się  
 celem zamachowca. 
13:00      Skok przez płot - fi lm familijny, 
 USA `06. Przyszła wiosna.  
 Verne i jego leśni przyjaciele  
 obudzili się po długiej, zimowej  
 drzemce i jakież było ich  
 zaskoczenie, kiedy odkryli, że  
 w samym środku ich kiedyś 
 naturalnego środowiska wyrósł  
 wysoki, zielony żywopłot.
14:35      Charlie i fabryka czekolady - fi lm  
 przygodowy, Wlk. Bryt. `05
16:40      Czego pragną dziewczyny - fi lm  
 komedia, USA `03
18:35      Pada Shrek - fi lm komedia, USA `07 
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! 
20:00      Godziny szczytu II 
 - fi lm sensacyjny, USA `01
21:50      Dowód życia 
 - fi lm sensacyjny, USA `00
00:20      W krzywym zwierciadle: Witaj  
 święty Mikołaju II - fi lm   
 komedia, USA `03

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.747 06:05 
Szalony Jack, pirat, odc.12 06:30 Gadżet i 
Gadżetinis, odc.4 07:00 Gadżet i Gadżetinis, 
odc.5
07:25     Pewnego razu w lesie; USA, Wielka  
 Brytania, 1993; r. Charles 
 Grosvenor, David Michener  
 Baśń animowana. 
08:45     Smocze wzgórze II Magiczna  
 Kostka; Hiszpania, 2006; r. Ángel  
 Izquierdo Premiera. Kontynuacja  
 „Smoczego Wzgórza”. Odkąd  
 zły czarownik Septimus i jego  
 asystent zostali wygnani ze  
 Smoczego Wzgórza, życie  
 stało się ciche i spokojne. Jednak  
 Septimus i jego pomocnik Tristan  
 znowu powracają na Wzgórze. 
10:15     Zawód święty Mikołaj; USA, 2001; 
 r. Peter Werner
12:00     Nie wierzcie bliźniaczkom; USA,  
 1998; r. Nancy Meyers
14:30     W krzywym zwierciadle: Rodzinne  
 święta; USA, 2003; r. Neal Israel
16:15     Żona pastora; USA, 1996; r. Penny  
 Marshall; w. Denzel Washington
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Sam w domu - po raz trzeci; USA,  
 1997; r. Raja Gosnell
21:30     Strażnik Teksasu: Próba ognia; USA,  
 2005; r. Aaron Norris
22:00     Studio Lotto
23:15     Mądrość krokodyli; Wielka Brytania,  
 1998; r. Po-Chih Leong; w. Jude 
 Law, Colin Salmon, Jack   
 Davenport, Elina Löwensohn
01:20     Nagroda gwarantowana, odc.99

Turniej wygrał zespół GKS 
Kowale Kolbudy pokonali 
w fi nale Lechię 1:0
Skład Gryfa 2000:
Itrich Krzysztof, Lubiewski 
Krzysztof – kapitan druży-
ny, Gniech Dawid, Miszka 
Bartosz, Koszałka Maciej, 
Petk Adrian – rocznik 2001 
– 1 bramka, Czeszewski 
Maciej – rocznik 2002 naj-
młodszy zawodnik turnieju 
1 bramka, Narloch Do-
minik, Foryś Filip, Dorsz 
Aleksander, Kątny Fabian 
– 1 bramka, Krauza Patryk 
– 2 bramki, Strzebrakowski 

Ksawery, Puzdrowski Da-
wid, Wenta Paweł.
Trener drużyny dziękuje 
rodzicom za sponsorowa-
nie udziału w turnieju.   
Wyniki Gryfa 2000: 
Eliminacje
Gryf – Bałtyk 1:0
Gryf – Lechia 0:1
Ćwierćfi nał
Gryf – Gedania 2:0
Półfi nał
Gryf – Lechia 0;2
Mecz o 3 miejsce
Gryf – Bałtyk 0:0 2:0 rzuty 
karne

(SM)

Brązowe medale dla Gryfa 2000
W Gdyni odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej CISOWA CUP 2008 dla rocznika 1999. Ogromny sukces 
w turnieju odnieśli najmłodsi piłkarze Gryf Wejherowo rocznik 2000 – młodsi zajmując III miejsce. 
W zawodach startowało 12 zespołów z klubów: Bałtyk Gdynia, Gedania Gdańsk, Lechia Gdańsk, 
Kowale Kolbudy, Cisowa Gdynia oraz Gryf Wejherowo.
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06:10 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. 
Mikołaja 06:55 Telezajupy 07:10 Przystanek 
praca 07:25 Co ludzie powiedzą? 08:00 
Pytanie na śniadanie 10:15 M jak miłość - 
serial, 11:05 Siły pierwotne - serial, Wlk. Bryt.
12:45      Anna Dymna - spotkajmy się
13:15      Znaki czasu - magazyn
13:35      Wyznania kelnerów i kucharzy
  - fi lm dok.
14:00      Chwała na wysokości 
 - kolędy z Zakopanego
15:00      Gwiazdka w Złotopolicach  - fi lm
16:00      Stawiam na Tolka Banana - serial 
16:40      Zdolne bestie - serial dok.
17:10      Na wariackich papierach - serial 
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Koło fortuny - teleturniej
19:35      Na wyłączność - wywiad
20:05      Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:35      M jak miłość - serial
21:30      Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40      Tomasz Lis na żywo - talk show
22:35      Kryminalne zagadki Las Vegas 
23:25      dekalog... po Dekalogu 
 - fi lm dokumentalny
24:00      Obrobić VIP`a - serial komediowy 
00:30      Panorama
00:45      Radość pisania 
 - Wisława Szymborska
01:40      Wiersze i piosenki J. Tuwima 
 - koncert
02:25      Noc Zagadek - teleturniej
03:30      Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.50 Rajdowe Mistrzostwa Świata – podsu-
mowanie ½ sezonu. 05.30 Ręce, które leczą
05.55 Muzyczne listy 06.55 TV Market 07.30 
Kasa na bank 08.30 Saint Tropez – serial  
09.30 Dynastia: Pojednanie – serial 
11.15     Być jak ona
11.40     Skrzydła – serial 
12.05     Skrzydła – serial komediowy
12.35     Lalola – serial komediowy
13.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Być jak ona
15.25     Beverly Hills 90210 – serial USA  
16.20     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.15     mała Czarna – talk show 
18.10     Idiotki nie idą do nieba
  – serial meksykański
19.05     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.25     Sex FM – serial komediowy 
20.55     Discovery “Niezwykłe sztuki walki”  
 cz.2 Zobaczmy najsłynniejsze  
 style walki na świecie w zupeł- 
 nie nowy sposób. 
21.55     Galileo – program popularno
 -naukowy 
22.50     Galileo – program popularno
 -naukowy 
23.45     mała Czarna – talk show 
00.35     Lalola – serial komediowy
01.30     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.10     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
03.10     VIP – magazyn kulturalny 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Teleklep 08:30 Dzień dobry TVN 
11:00 Przyjaciele - serial
12:00     Pascal: po prostu gotuj 
 - mag. kulinarny
12:30      Telesklep
13:30      Fabryka Gry - pr. interaktywny 
14:25      Telesklep
14:55      Milionerzy 
 - teleturniej 
15:50      Rozmowy w toku - talk show
16:55      Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument.
17:55      Trzy po trzy 
 - serial komedia
18:25      Detektywi 
 - serial dokument
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:50      Uwaga! - mag. reporterów
20:05      Na Wspólnej - serial
20:45      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument
21:30      Detektyw Monk 
 - serial, USA
22:25      Teraz albo nigdy 
 - serial, Polska
23:20      Kapitalny pomysł 
 - teleturniej
00:20      Co za tydzień 
 - magazyn
00:45      Uwaga! - mag.
01:05      Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
02:05       Telesklep

06:00 Kawa czy herbata?  07:55 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:14 Kwadrans po ósmej 08:30 
Sekretny świat misia Beniamina
08:55 Budzik 09:20 Bajki rosyjskie
09:30      Atlantis High - serial 
10:00      W pustyni i w puszczy 
10:55      Wielki świat małych  
 odkrywców
11:10      Jaka to melodia?
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes - magazyn
12:20      W kolejce po euro
12:40      Plebania - telenowela 
13:05      Klan - telenowela 
13:30      Palce lizać - serial 
14:00      Zwierzęta świata 
 - serial dok.
14:30      Jesteś tym co jesz  - serial
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:08      Moda na sukces - serial 
15:55      Klan - telenowela 
16:20      Skoki Narciarskie - Turniej  
 Czterech Skoczni 
17:30      Teleexpress 
17:45      Skoki Narciarskie - Turniej  
 Czterech Skoczni
18:30      Plebania - telenowela
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości 
20:20      Szkoła żon - spektakl
21:35      James Bond: Diamenty są  
 wieczne - sensacyjny 
23:40      Kaliber 45 - thriller, USA 

06:40 Schudnij 07:00 Dzień dobry w 
sobotę 07:35 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:14 Orężny wstanie 
hufi ec nasz 08:35 Siódme niebo
09:20     Ziarno 
09:50     Śmiechu warte 
10:15     Spadkobiercy Powstania  
 Wielkopolskiego 
10:25     Stawka większa niż życie 
11:25     Niezapomniane melodie 
11:50     Spadkobiercy Powstania  
 Wielkopolskiego
12:00      Kuchnia z Okrasą - Piróg  
 biłgorajski
12:20      Spadkobiercy Powstania  
 Wielkopolskiego 
12:30      Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:00      Wiadomości
13:10      Od słów do głów 
 - magazyn
13:35      Milionerzy - komedia,  
 Irlandia `04
15:30      27 grudnia. pl - widowisko
17:00      Teleexpress 
17:20      300 % normy - teleturniej
18:00      Ogniem i mieczem - serial 
19:00      Wieczorynka 
19:30      Wiadomości
20:15      Dirty Dancing 2 
 - fi lm, USA `04
21:45      Patriota
  - fi lm, USA `98
23:20      Weekendowy magazyn  
 fi lmowy;
23:45      Obserwator - fi lm  
 sensacyjny, USA `00
01:25      Bestia - fi lm, `00
02:55      Zakończenie dnia

05:55 Samotnia - serial 06:45 Kadra 
2012 07:00 Transmisja Mszy Świętej
08:00 Domisie 08:25 Klub przyjaciół 
Myszki Miki 08:55 Teleranek - 
magazyn
09:20      Iniemamocni - fi lm anim.,  
 USA `04
11:15      Tin Toy - fi lm anim, 
 USA `88
11:20      Hannah Montana - serial
12:00      Anioł Pański
12:15      Między ziemią a niebem
13:00      Wiadomości
13:10      Świry - serial kryminalny 
13:55      Winnetou - serial  
 przygodowy
15:30      BBC w Jedynce 
 - serial dokum.
16:50      Do zobaczenia w TVP
17:00      Teleexpress
17:20      Ojciec Mateusz
  - serial 
18:10      Jaka to melodia?
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości 
20:15      Szminka w wielkim  
 mieście 
21:05      Ranczo
  - serial obyczajowy
22:55      Ale jazda! 
 - fi lm, USA `02
00:50      Pokój z widokiem 
 - fi lm, `85
02:45      Wokół wielkiej sceny
03:15      Zakończenie dnia

05:40 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 
05:45 Dla niesłyszących - Radio Romans06:15 
Złotopolscy 07:05 Ostoja - mag. przyr. 07:35 
M jak miłość 08:25 Barwy szczęścia 
09:30     Zacisze gwiazd 
10:00     Wojciech Cejrowski - cykl reportaży
10:35     Miesiąc z National Geographic 
11:30     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
12:00      Nie jedzcie stokrotek 
 - komedia, USA `60
14:00      Familiada - teleturniej
14:30      Złotopolscy - telenowela 
15:05      Szansa na Sukces - Golden Life
16:05      Niespotykanie spokojny człowiek 
 - fi lm, Polska
17:05      Orzeł czy reszta - talk show
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Tak to leciało! - teleturniej
20:00      Kabaretowa Noc Listopadowa 
 - widowisko
21:05      Firma CIA 
 - fi lm sensacyjny
22:45      Matt Dusk - koncert 
23:45      EUROexpress 
 - magazyn
23:55      Telewizyjne Wiadomości Literackie
00:30      Panorama
00:45      Kolęda z wysokości 
 - koncert świateczny
01:35      Zawrócony 
 - fi lm, Polska
02:55      Noc Zagadek - teleturniej
03:55      Zakończenie dnia

05.05 Montreux Years 2005 – koncert  06.05 
Dekoratornia 06.30 Przygody w siodle: 
Huragan – fi lm   08.10 Nieposkromiona 
Australia – serial dokumentalny 08.40 Męskie 
wakacje – fi lm   10.35 Galileo 11.30 Dynastia: 
Pojednanie – serial 
13.15     Dekoratornia – magazyn 
13.40     New Look Design – Gal konkursu 
 dla projektantów mody.
14.10     Dynastia: Pojednanie – serial 
15.55     Tim – fi lm USA
18.10     Battle of the Hollywoog Hotties 
 – program rozrywkowy.
18.35     Battle of the Hollywoog Hotties 
 – program rozrywkowy.
19.05     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.25     Rodzina Addamsów – czarna  
 komedia USA, 1991; reż.: Barry  
 Sonnenfeld; wyst.: Anjelica Hu- 
 ston, Raul Julia, Christopher  
 Lloyd, Elizabeth Wilson, Chri- 
 stina Ricci, Dan Hedaya, 
 Judith Malina; Ekranizacja  
 kultowego komiksu Charlesa  
 Addamsa. Addamsowie to  
 ekscentryczna rodzina miesz- 
 kająca w starym domu na  
 odludziu. 
22.20     Galileo – program popularno
 -naukowy 
23.15     Miłość i Pieniądze 
 – fi lm dla dorosłych 
01.05     Skrzydła – serial komediowy

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.748 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.17 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.17 07:15 Action Man A.T.O.M., 
odc.17 07:45 Action Man A.T.O.M., odc.18
08:15 Hugo, odc.183 08:45 Pasjonaci, odc.132
09:15     Ewa gotuje, odc.43
09:45     Świąteczna miłość; USA, 1996; 
 r. Alan Myerson
11:30     Świat według Kiepskich
12:15     SIĘ KRĘCI, odc.96
12:45     Czarodziejki, odc.127
13:45     Dom nie do poznania, odc.140
14:45     Dom nie do poznania, odc.141
15:45     Luz Blues; USA, 1999; r. Brian  
 Robbins; w. James Van Der 
 Beek, Ron Lester, Scott Caan,  
 Amy Smart, Jon Voight,   
 Paul Walker Komediodramat.  
 W małym teksańskim miasteczku  
 życie kręci się wokół futbolu  
 amerykańskiego i lokalnej  
 drużyny prowadzonej przez  
 Buda Kilmera (Jon Voight). 
17:45     W pustyni i w puszczy, odc.3
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich
20:00     Kevin sam w domu 4; USA, 2002; 
 r. Rod Daniel; w. Mike   
 Weinberg, Clare Carey
21:45     Showgirls; USA/Francja, 1995; 
 r. Paul Verhoeven; w. Elizabeth  
 Berkley, Alan Rachins, Robert  
 Davi, Kyle MacLachlan
22:00     Studio Lotto
00:15     Dom na papierze; Wielka Brytania,  
 1989; r. Bernard Rose; w. Ben  
 Cross, Billy Burke, Elliott Spears

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.749 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.13 06:40 Miejskie 
szkodniki, odc.26 07:10 Gadżet i Gadżetinis, 
odc.6 07:35 Gadżet i Gadżetinis, odc.7 08:00 
Power Rangers, 08:30 Power Rangers
09:00     Jaś i Małgosia; USA, 2002; r. Gary  
 J. Tunnicliffe; w. Taylor Momsen,  
 Alana Austin, Dakota Fanning,  
 Delta Burke, Howie Mandel, Lynn  
 Redgrave, Jacob Smith Premiera.  
 Familijny/fantasy.
10:45     A jednak grunt to rodzinka; USA,  
 1996; r. Arlene Sanford; w. Shelley  
 Long, Christopher Daniel Barnes
12:30     Zagubieni w raju; USA, 1994; r.  
 George Gallo; w. Nicolas Cage
14:45     Szogun, cz. 1 
16:45     Strzał w 10, odc.26
17:45     Rodzina zastępcza, odc.305
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Strefa tajemnic, odc.7
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.128
21:00     Wzór, odc.12
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.41
23:05     Grzechy ojca; USA, 2002; r. Robert  
 Dornhelm; w. Tom Sizemore,  
 Kim Roberts, Ving Rhames
01:05     Magazyn sportowy
03:05     Tajemnice losu, odc.75
04:05     Zakazana kamera, odc.259
05:00     TV MARKET

05:35 Uwaga!  05:55 Telesklep 08:00 Turbo 
Ring 08:30 Pascal: po prostu gotuj 09:00 
Szczenięce lata Toma i Jerrego 09:30 Przygo-
da z pandą - fi lm przygodowy, USA 1995
11:10      Na Wspólnej 
12:05      You can dance - Po prostu tańcz!
14:05      Siłacze - Strongman - Superseria
15:15      Psim tropem do domu - fi lm rodzin- 
 ny, USA `95. Pewien biznesmen  
 traci życie w wypadku samo- 
 chodowym. Jego dusza odradza  
 się w ciele psa, który, pamiętając  
 swe dawne życie, chce załątwić  
 niwyjaśnione sprawy i odnaleźć 
 rodzinę, a przy tym nadrobić  
 stracony czas. Po pewnym  
 czasie, chcąc wyjaśnić dawny  
 spór między nim , a przyjacie- 
 lem, jego żona domyśla się,  
 ze pies, którego ma w domu  
 zachowuje się dziwnie znajomo. 
17:05      Agenci w spódnicach 
 - fi lm komedia, Austria `01
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! 
20:00      Niania 
21:00      Masz wiadomość - fi lm komedia,  
 USA `98
23:15      Eurotrip - fi lm komedia, Czechy `04
 Scott Thomas, porzucony przez  
 niewierną dziewczynę Fionę,  
 postanawia za namową  
 przyjaciela pojechać z nim do  
 Europy. Chce tam znaleźć  
 swą internetową przyjaciółkę, 
 Mieke, którą początkowo brał za  
 mężczyznę,
00:55      Uwaga! 
01:15      Wrzuć na luz

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep
08:00 Szczenięce lata Toma i Jerrego 
09:00 Magiczny kamień - fi lm animowany, 
Hiszpania `04
10:35     Witaj święty Mikołaju II - komedia,  
 USA `03
12:10      Superniania - reality show
13:10      Akademia policyjna - komedia,  
 USA `84
14:55      Mam talent - pr. rozrywkowy
16:25      Co za tydzień - magazyn
17:00      Kapitalny pomysł - teleturniej
18:00      Niania - serial komedia
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! - mag. reporterów
20:00      Krąg wtajemniczonych - thiller,  
 USA 2000. Kobieta o tajem- 
 niczej przeszłości poddaje się  
 urokowi charyzmatycznego  
 lidera klubu o nazwie „In  
 Crowd” i poznaje, że dobre  
 życie nie jest tym, czym się  
 wydaje. 
22:00      39 i pół - serial komedia
23:00      Seks w wielkim miescie 
 - serial komedia
00:10      Cena miłości - dramat, Meksyk  
 2000; Historia młodej, pięknej i  
 utalentowanej dziewczyny  
 Gabrieli Galvan. Ojciec dziew 
 czyny, jest bezwzględnym i  
 nieobliczalnym człowiekem,  
 który chce wszystkim rządzić i  
 dominować nad żoną i córką. 
01:55      Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.750 06:00 Żar 
młodości, odc.82 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.403 08:00 Kapitan 
Flamingo, odc.18 08:30 Yin! Yang! Yo!, odc.18
09:00      Mały Książę
10:45     Calineczka; USA/Irlandia, 1994; r.  
 Don Bluth, Gary Goldman Film  
 animowany dla całej rodziny.  
 Doskonała adaptacja znanej baśni  
 Hansa Christiana Andersena.  
 Pewna kobieta bardzo chce mieć  
 dziecko i zwraca się z prośbą o  
 pomoc do wróżki.
12:25     Człowiek w siodle; USA, 1951;  
 r. Andre de Toth; w. Randolph  
 Scott, Alexander Knox
14:05     Prawnicy z Los Angeles; USA, 2002
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1245
16:30     Całkiem nowe lata miodowe, odc.11
17:00     Całkiem nowe lata miodowe, odc.12
17:30     Świat według Kiepskich, odc.191
18:00     Pierwsza miłość, odc.820
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1188
20:00     MEGA HIT – Showtime; USA/ 
 Australia, 2002; r. Tom Dey; w.  
 Robert De Niro, 
21:45     Przetrwać w Himalajach; USA, 1997;
22:00     Studio Lotto
00:25     Nagroda gwarantowana, odc.101

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:45 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:20 WOW - serial 06:45 Spróbujmy razem
07:15 Perły Mórz Południowych 08:10 Poezja 
łączy ludzi 08:15 M jak miłość - serial 
09:10      Barwy szczęścia
10:10      Na dobre i na złe 
 - serial 
11:05      Nie tylko dla pań 
11:55      Bądź przy mnie 
 - fi lm, USA `96
13:25      Święta wojna 
 - serial
14:00      Familiada 
 - teleturniej
14:30      Złotopolscy 
 - telenowela 
15:05      Powrót Jedi VI 
 - fi lm S-F, USA `83
17:25      Solo w mieście
  - magazyn
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Kabaret Ani Mru Mru 
 - widowisko
20:05     Dublerzy - serial 
21:00      Pojedynek nie na żarty 
 - widowisko
22:00      Program Hades 
 - fi lm, USA `06
23:25      Słowo na niedzielę 
23:40      Wideoteka dorosłego człowieka 
00:30      Panorama
00:45      Detoks 
 - thriller, USA `02
02:20      Hity na czasie 
 - pr. muz.
03:05      Noc Zagadek 
 - teleturniej 
04:10      Zakończenie dnia

05.25 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Raj 
Wielkiej Brytanii. 06.05 VIP 06.30 Kino-
maniak 06.55 V Max 07.25 Gram.tv 07.50 
Ręce, które leczą 08.15 Kirikou i czarownica 
- animacja 09.40 Przygody w siodle: Huragan 
– fi lm  11.20 Galileo
12.15    Gram.Tv
12.40    V-max – magazyn motoryzacyjny
13.05    VIP – magazyn kulturalny
13.35    Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – podsumowanie sezonu.
14.25    Dynastia: Pojednanie – serial USA
16.10    Męskie wakacje – fi lm familijny  
 USA, 2001; reż.: Lee Librado;  
 wyst.: Jack Scalia, Beau Brid- 
 ges, Chauncey Leopardi, Ashley  
 Graham, R.D. Robb, Lalo  
 Guerrero, Timothy Patrick  
 Cavanaugh
18.05    Discovery “Niezwykłe sztuki walki” 
19.05    Galileo – program popularno-naukowy 
20.00    Mash - komediodramat USA, 1970;  
 reż.: Robert Altman; wyst.: Do- 
 nald Sutherland, Elliott Gould, 
 Gary Burghoff, Jo Ann Pfl ug,  
 Robert Duvall, Roger Bowen, 
 Sally Kellerman, Tom Skerrit;  
 Doskonały komediodramat  
 mistrzowsko wyreżyserowany  
 przez Roberta Altmana (nagro- 
 dzony w 1970 roku Złotą Palmą  
 na festiwalu w Cannes i Oskarem  
 za najlepszy scenariusz). 
22.15    Nowa Generacja
23.25    Operacja Delta Force 3 
 – fi lm sensacyjny USA
01.20    Skrzydła – serial komediowy
01.45    mała Czarna – talk show 
03.25    Wydarzenia
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05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep08:00 Szcze-
nięce lata Toma i Jerrego 08:55 Yu-Gi-Oh! 
Ostateczne starcie - fi lm animowany
10:25    Domino Day 2008 
12:05    Obywatele prezydenci 
 - fi lm komedia, USA `96
13:50     Pidżama party - fi lm komedia, USA  
 `04. Opowieść o grupie młodych  
 dziewcząt spędzających ostatnie  
 wakacje przez rozpoczęciem  
 nauki w szkole średniej. Jedna 
 z nich przygotowuje przyjęcie  
 mające być pożegnaniem kole-
 żanki (Alex Vega), która  
 przeprowadza się do innego  
 miasta. 
15:25     Scooby-Doo II - fi lm przygodowy,  
 USA `04
17:10     Bliźniacy - fi lm komedia, USA `88
 Julius i Vincent Benedict są bliź- 
 niakami, jednak bardzo się od  
 siebie różnią. Julius to efekt ge-
 netycznego eksperymentu,  
 idealny człowiek - silny, mądry.  
 Bracia nie wiedzieli o swoim  
 istnieniu, aż do momentu kiedy  
 35-letni Julius poznał prawdę i  
 postanowił odnaleźć brata. 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Harry Potter i więzień Azkabanu 
 - fi lm przygodowy, 2004
22:30     Smok: Historia Bruce’a Lee 
 - fi lm, USA `93

06:10 Złotowłosa i trzy misie  06:50 Trzy małe 
świnki 07:35 Afrykańscy odmieńcy
08:30     Księżniczka złodziei - fi lm, USA `01
 Po śmierci ukochanej Marion,  
 Robin Hood wyrusza na wojnę.  
 Swoją małą córeczkę Gwyn  
 zostawia pod opieką zakonnika  
 Tucka. Mija osiemnaście lat. W  
 Anglii zaczynają się walki o  
 władzę. Robin Hood, który staje po  
 stronie prawowitego następcy 
 tronu - księcia Philipa, zostaje 
 uwięziony przez szeryfa Nothin 
 gham. Na pomoc ojcu rusza w  
 męskim przebraniu młodziutka  
 Gwyn.
10:05     Wojciech Cejrowski - boso przez świat  
 - cykl reportaży
10:35      Koko - komedia, Francja `63
12:05      Koncert Noworoczny z Wiednia 2009
14:00      Familiada - teleturniej
14:35      Złotopolscy - telenowela 
15:05      7th Circo Massimo - cykl dok.
16:00      Dżungla - fi lm animowan
17:20      „Fajnie się jechało czyli Noworocznik  
 Kabaretu pod Wyrwigroszem”
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      365 dni wielkiego sportu 
 - Wydarzenia 2008
20:05      Partner - komedia, USA `96
22:00      Kłopoty z facetami - komedia, USA
23:40      Karnawał w Dwójce 
00:30      Panorama

05:10 Skarb - komedia 07:00 
Transmisja Mszy Świętej 08:00 Klan 
urwisów - komedia 09:20 Klan 
09:45 Plebania 10:15 Gwiazda 
królów - fi lm ,Włochy 
12:00     Anioł Pański 
12:20     Noworoczna szopka w Raju
13:00     Wiadomości
13:10     Orędzie Noworoczne 
 Prezydenta RP Lecha  
 Kaczyńskiego
13:20     Skoki Narciarskie - Turniej  
 Czterech Skoczni -  
 Garmisch - Partenkir- 
 chen 
15:55     Śmiechu warte 
16:20     Przeboje 2008
17:00     Teleexpress
17:20     Klan - telenowela 
17:45     Plebania - telenowela 
18:10     Jaka to melodia? 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:05     Londyńczycy 
 - serial obyczajowy 
20:50     Nowa policyjna opowieść 
 - fi lm akcji, `04
22:55     Ścigani - fi lm sensacyjny,  
 USA `96
00:30     Sens życia według Monty  
 Pythona - komedia
02:15     Celebrity - komedia, 
 USA `04
04:10     Zakończenie dnia

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:30 
Tata Lew 08:45 Bajki rosyjskie
09:00     Jedynkowe Przedszkole
09:25     Buli - serial animowany
09:35     Legenda Nezha 
10:00     W pustyni i w puszczy 
 - serial 
10:55     Faceci do wzięcia
11:25     Celownik
11:45     Telezakupy
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes - magazyn
12:20      Tak jak w Unii
12:40      Plebania - telenowela 
13:05      Klan - telenowela 
13:30      Złota sobota - Muzyczny  
 program rozrywkowy
14:05      Podróżnik
14:25      Dotknij życia - fi lm dok.
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:14      Bądź modna - cykl dok.
16:05      Moda na sukces - serial 
17:00      Teleexpress 
17:20      Celownik - magazyn
17:35      Klan - telenowela
18:00      Jaka to melodia? 
18:30      Plebania - telenowela
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości
20:20      Jej wielka słabość 
 - thriller, USA `06
22:00      Wydział Zabójstw - serial
22:25      Dom gry - fi lm, USA `87
00:05      Wyprodukowano 
 w Chinach - fi lm dok.
01:00      Wybawca - fi lm 
 kryminalny, USA `00

 

05:55 Złotopolscy 06:25 Pomocnik św. 
Mikołaja 06:40 Telezakupy 06:55 Wigilia we 
Wrocławiu 07:25 Co ludzie powiedzą? 08:00 
Pytanie na śniadanie 10:15 M jak miłość
11:05     Siły pierwotne - serial, `06
12:45      Jak się nie ubierać - serial dok.
13:45      Rodzina Trendych - widowisko
14:15      Mini Szansa - Kolędy
15:10      Dla niesłyszących - M jak miłość
16:00      Stawiam na Tolka Banana - serial 
16:45      Radiostacja Roscoe - serial
17:10      Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Koło fortuny
  - teleturniej
19:35      Kocham Kino - mag. fi lmowy 
20:05      Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40      M jak miłość 
 - serial
21:30      Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40      Magazyn Ekspresu Reporterów
22:25      Ptaki 
 - thriller, USA `63. W San Fran- 
 cisco Melanie Daniels spotyka  
 w sklepie zoologicznym Mitch’a  
 Brenner’a. Mitch szuka pary  
 papużek na prezent urodzino- 
 wy dla swej młodszej siostry,  
 Melanie też kupuje ptaki i  
 jedzie do małego miasteczka  
 Bodega Bay, gdzie Mitch z  
 rodziną spędza weekend.
00:30      Panorama
00:45      Chopin - fi lm, Polska `02
02:50      Noc Zagadek - teleturniej 
03:55      Zakończenie programu

06:00 Kawa czy herbata? 07:55 Lek-
sykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Owadeusz i trąba - fi lm animo-
wany 08:40 Buli 08:45 Domisie 
09:10     Świat małej księżniczki 
09:25     Bernard i Dżinn 
 - komedia, `91
10:35     Moda na sukces
11:25      300 % normy
12:00      Wiadomości
12:10      Klan - telenowela 
12:35      Plebania - telenowela 
13:00      Jaka to melodia? 
13:30      Pod drzewem, 
 pod zielonym - fi lm, `06
15:05      Wiadomości, Pogoda
15:20      Przeboje 2008
16:05      Moda na sukces - serial
17:00      Teleexpress 
17:20      Klan - telenowela
17:45      Plebania - telenowela
18:10      Jaka to melodia? 
 - fi nał roku
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości
20:05      Orędzie Noworoczne 
 Prezydenta RP Lecha  
 Kaczyńskiego
20:30      Ranczo - serial obyczajowy
21:30      Mumia - fi lm, USA `99
23:35      Wiadomości roku -
23:55      Toast Noworoczny
00:05      Sylwestrowe przeboje
00:20      Noworoczna szopka w Raju
00:55      Pociąg śmierci - sensacyjny

06:05 Złotopolscy 
06:30 Pomocnik św. Mikołaja
06:45 Telezakupy
07:00 Znaki czasu
07:25 Co ludzie powiedzą? 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:15 M jak miłość 
11:05      Siły pierwotne - serial
12:55      Mamma Mia! 
 - fi lm dok.
13:55      7th Circo Massimo 
 - cykl dok.
14:55      Dla niesłyszących - M jak miłość
15:55      Mózg - komedia sensacyjna,  
 Francja.
 Policja na całym świecie  
 poszukuje genialnego i nie- 
 uchwytnego przestępcy zwanego 
 Mózgiem. Najnowszy plan  
 mężczyzny przewiduje napad 
 na opancerzony wagon przewo- 
 żący zasoby fi nansowe czterna- 
 stu państw - członków Sojuszu  
 Atlantyckiego.
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Kabaret Moralnego Niepokoju 
 - widowisko 
20:05      Barwy szczęścia - serial 
20:40      Sylwester z Dwójką 
 - widowisko rozrywkowe
01:00      Sylwestrowa Wideoteka dorosłego  
 człowieka
03:35      Hity na czasie - program muzyczny
04:25      Zakończenie dnia

04.50 Skrzydła – serial  05.10 Skrzydła – serial 
05.35 Saint Tropez – serial 06.30 Muzyczne 
listy 07.30 TV Market 08.05 Kasa na bank 
09.05 Beverly Hills 90210 4 – serial  10.00 
Idiotki nie idą do nieba – serial 10.50 mała 
Czarna 11.45 Idiotki nie idą do nieba – serial 
meksykański
12.35     Battle of the Hollywoog Hotties
13.05     Battle of the Hollywoog Hotties
13.30     VIP – magazyn kulturalny 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Skrzydła – serial komediowy
15.30     Beverly Hills 90210 – serial USA  
16.25     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański  
17.15     mała Czarna – talk show 
18.10     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.05     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Sprawa Kramerów – fi lm oby- 
 czajowy USA, 1979; reż.:  
 Robert Benton; wyst.: Dustin  
 Hoffman, Meryl Streep, Jane 
 Alexander, JoBeth Wil-  
 liams, Justin Henry; Dramat.  
 ”Sprawa Kramerów” to wzru 
 szająca opowieść o małżeństwie  
 zakończonym rozwodem, i o  
 samotnym ojcu, który stara się  
 pogodzić obowiązki rodzinne i  
 zawodowe. 
22.00     Zmęczenie materiału - komediodra- 
 mat Niemcy/USA, 1999; reż.:  
 Mike Newell; wyst.: John Cusack
00.20     Magicy – fi lm USA 
02.25     mała Czarna – talk show 
03.10     Wydarzenia
03.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
04.35     Sztukateria – magazyn 

05.00 Drogówka 05.20 Komenda 05.45 V-max
06.10 Dekoratornia 06.35 Muzyczne listy 
07.35 TV Market 08.10 Kasa na bank 09.10 
Beverly Hills 90210 4 – serial  10.00 Idiotki 
nie idą do nieba – serial 10.55 mała Czarna 
11.45 Idiotki nie idą do nieba – serial 
12.40     Beverly Hills 90210 4 – serial USA 
13.30     Dekoratornia – magazyn 
13.55     Dziewczyny fortuny
14.55     Skrzydła – serial komediowy
15.25     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
16.15     mała Czarna – talk show 
17.05     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
18.00     Robin Hood – fi lm przygdowy USA,  
 1991; reż.: John Irvin; wyst.: Pa- 
 trick Bergin, Uma Thurman, Jur- 
 gen Prochnow, Danny Webb,  
 David Morrissey, Owen Teale
20.00     Magicy – fi lm USA, reż. Jame Me- 
 rendino; wyk.: Til Schweiger, 
 Claire Forlani, Fabrizio Bentivo- 
 glio, Alan Arkin;
 Max (Til Schweiger)- niezbyt 
 utalentowany magik i Hugo  
 - sprytny kieszonkowiec mają  
 plan. Wraz z Lydią, kelnerką.  
22.05     Królewska faworyta – melodramat   
 Austria/Francja/Włochy, 1990;  
 reż.: Axel Corti; wyst.: Timothy  
 Dalton, Valeria Golino, Freiss 
 Stephane
23.55     Operacja Delta Force 2 - Na Ratunek  
 – fi lm sensacyjny  USA, 1998; 

05.15 Sztukateria 05.35 Drogówka 06.00 Mu-
zyczne listy 06.55 TV Market 07.30 Rajdowe 
Mistrzostwa Świata – podsumowanie sezonu.
08.20 Kirikou i czarownica – fi lm  09.45 Max 
rządzi: Przygody superszpiega – fi lm 
11.15     Casper straszy w Boże Narodzenie  
 – fi lm 
12.50     Tim – fi lm familijny Australia, 1979;  
 reż. Michael Pate; wyst.Mel  
 Gibson, Piper Laurie
15.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
15.50     Bogowie muszą być szaleni – ko- 
 media przygodowa Botswana/Po- 
 łudniowa Afryka/USA, 1980; 
 reż.: Jamie Uys; wyst.: Marius  
 Weyers, Sandra Prinsloo, N’xau,  
 Louw Verwey, Thys Michel;
18.00     Młode strzelby II – western  USA,  
 1990; reż.: Geoff Murphy; wyst.:  
 Emilio Estevez, Kiefer Suther- 
 land, Lou Diamond Phillips,  
 Christian Slater, William L. Peter- 
 sen, Viggo Mortensen; 
20.00     Szaleństwa miłości – komedia  
 romantyczna USA, 1997; reż.:  
 Robert Greenwald; wyst.: Rus- 
 sell Crowe, Salma Hayek, Abra- 
 ham Alvarez, 
21.45     Geneza
22.50     Ślepe naboje – czrna komedia  
 Wielka Brytania, 2000;
00.35     Operacja Delta Force 3 
 – fi lm sensacyjny 
02.30     Wydarzenia, Sport, Pogoda  

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.751 06:00 Żar 
młodości, odc.83 07:00 TV Market07:15 
Wielka Wygrana, odc.404 08:00 Kapitan 
Flamingo, odc.19 08:30 Yin! Yang! Yo!
09:00     Aladyn; Włochy, 1986; r. Bruno  
 Corbucci; w. Bud Spencer,  
 Diamy Spencer, Janet Agren,  
 Julian Voloshin, Luca Venantini,  
 Tony Adams. Film fantasy.
10:50     Troll w Nowym Jorku; USA, 1994; r.  
 Don Bluth, Gary Goldman Film  
 animowany. 
12:15     18 lat później; Francja, 2003;
  r. Coline Serreau 
14:00     Wariaci; USA, 1990; r. Tony Bill; 
 w. Dudley Moore
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1246
16:30     Całkiem nowe lata miodowe, odc.13
17:00     Całkiem nowe lata miodowe, odc.14
17:30     Świat według Kiepskich, odc.192
18:00     Pierwsza miłość, odc.821
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1189
20:00     Evelyn; Niemcy/Irlandia/USA/ 
 Wielka Brytania, 2002; r. Bruce  
 Beresford; w. Pierce Brosnan,  
 Frank Kelly
21:45     Serce Dawida; USA, 2004; r. Paul  
 Hoen; w. Danielle Panabaker,  
 Billy Aaron Brown, 
22:00    Studio Lotto
23:25     Fala zbrodni, odc.71
00:20     Nagroda gwarantowana, odc.102
01:20     Tajemnice losu, odc.76
02:20     Zakazana kamera, odc.260

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.752 06:00 Żar 
młodości, odc.84 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.405 08:00 Kapitan 
Flamingo, odc.20
08:30     Yin! Yang! Yo!, odc.20
09:00     Muppety podbijają Broadway; USA,  
 1984; r. Frank Oz; w. Art Carney
10:45     Modelka; USA, 1944; r. Charles  
 Vidor; w. Rita Hayworth, Leslie  
 Brooks, Otto Kruger, Phil Silvers,  
 Gene Kelly, Lee Bowman
12:50     Jego zdaniem, jej zdaniem; USA,  
 1991; r. Ken Kwapis
15:05     Z dżungli do dżungli; USA/Francja,  
 1997; r. John Pasquin; w. Tim  
 Allen, Martin Short, JoBeth  
 Williams, Lolita Davidovich, Sam  
 Huntington Komedia familijna. 
17:00     Bo do salsy trzeba dwojga; USA,  
 2001; r. Ron Lagomarsino; w.  
 Annabeth Gish, Ismael ‘East’ 
 Carlo, Nelson Vasquez, Nicole  
 Sullivan, Tessie Santiago, Kamar  
 De Los Reyes, Daniel Cosgrove  
 Melodramat muzyczny. Jeden  
 taniec może zmienić wszystko. 
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
20:00     Sylwestrowa moc przebojów, odc.1
22:00     Studio Lotto
01:30     Nagroda gwarantowana, odc.103
02:30     Tajemnice losu, odc.77
03:30     Zakazana kamera, odc.261
05:00     Nocne randki, odc.511

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.753 06:00 Żar 
młodości, odc.85 06:45 TV Market 07:00 
Wielka Wygrana, odc.406
07:45     Babar zwycięzca; Kanada / Francja,  
 1989; r. Alan Bunce Animacja dla 
 całej rodziny. W 60 lat po narodzi 
 nach słonika, kolejne przygody  
 tego wesołego stworzenia.
09:15     Babar król słoni; Kanada/Francja/ 
 Niemcy, 1999
10:45     Kubuś i Hefalumpy; USA, 2005; r. 
 Frank Nissen Premiera telewi- 
 zyjna. Kolejny animowany  
 fi lm o przygodach Kubusia  
 Puchatka i jego przyjaciół.  
 Pewnego dnia mieszkańców  
 Stuwiekowego lasu budzi  
 przerażający głos Hefalumpa.  
 Wszyscy wyruszają do lasu, by 
 schwytać potwora. 
12:00     Lew; Francja, 2003; r. José Pinheiro
14:15     Kopalnie króla Salomona; USA, 1985
16:15     Producenci; USA, 2005
18:50     WYDARZENIA
19:20     Pogoda
19:25     Sport
19:30     Świat według Kiepskich, odc.279
20:00     Za ciosem; Hongkong, USA, 1998; r.  
 Hark Tsui; w. Jean-Claude Van  
 Damme
21:45     Goło i wesoło; Wielka Brytania, 1997; 
 r. Peter Cattaneo
22:00     Studio LOTTO
23:30     Moulin Rouge; Australia, USA, 2001

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień dobry 
TVN 11:00 Przyjaciele - serial komedia
12:00      Trzy po trzy - numery
  z kwatery 
 - serial komedia 
12:30      Telesklep
13:30      Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny
14:25      Telesklep
14:55      Milionerzy 
 - teleturniej 
15:50      Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55      Sąd rodzinny 
 - serial dokument
17:55      Trzy po trzy - numery z kwatery 
 - serial, Polska
18:25      Detektywi 
 - serial dokument
19:00      Fakty, Sport, Pogoda 
19:50      Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:05      Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument
21:30      Dowody zbrodni 
 - serial kryminalny, `06
22:25      Teraz albo nigdy 
 - serial, Polska
23:20      Californication - serial 
 komediodramat, USA
00:00      Siłacze - Strongman 
 - Superseria
01:05      Uwaga! 
01:25      Wrzuć na luz
02:25      Telesklep

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień dobry 
TVN 
11:00       Przyjaciele - serial komedia, 
 USA, 1994
12:00      Trzy po trzy - numery z kwatery 
 - serial komedia 
12:30      Telesklep
13:30      Fabryka Gry  - pr. interaktywny
14:25      Telesklep
14:55      Milionerzy - teleturniej 
15:50      Rozmowy w toku - talk show
16:55      Vinci - fi lm komedia kryminalna,  
 Polska `04. Cuma - specjalista  
 od kradzieży dzieł sztuki  
 wychodzi po kilku latach  
 więzienia. Jego wyjście aranżuje  
 pewien paser, który zleca 
 Cumpie kradzież Damy z  
 łasiczką. 
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! - mag. reporterów
20:00      Jackie Chan: Pierwsze uderzenie 
 - fi lm sensacyjny, 1996
21:35      Superprodukcja - fi lm komedia,  
 Polska `02. Jędrzej Koniecpolski  
 (rzeczony gangster) absolutnie  
 nie dopuszcza myśli, że jego  
 Donatka mogłaby zagrać w  
 jakiejś ramocie - ukochana ma  
 zadebiutować w porządnym  
 fi lmie. 
23:20      Szpieg, który nie umiera nigdy 
 - fi lm komedia, USA `99
00:55      Bliźniacy - fi lm komedia, USA `88
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